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يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  جح  کسانم 

باتک تاصخشم 

يدرجورب نیسح  / يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  جح  کسانم  روآدیدپ : مان  ناونع و 
ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  رشان : 

( الامجا عتمت  جح  عتمت و  هرمع  لامعا  نایب  رد   ) همدقم

اّما نیدلا  موی  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا م  هلا  دـمحم و  نییبنلا  متاخ  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا 
تیآ باطتسم  ترـضح  يواتف  اب  تسا  قباطم  هک  جح  تابحتـسم  رثکا  تابجاو و  رب  لمتـشم  تسیا  هعومجم  نیا  هکنآ  دنامن  یفخم  دعب 

هللا عّتم  يدرجوربلا  یئابطابطلا  نیسح  اقآ  جاح  ياقآ  نیرّخاتملا  لمکا  نیملسملا و  مالسالا و  ۀّجح  نیدلا  ۀّّلملا و  سیئر  نیضرألا  یف  هللا 
. هللااب ّالا  یقیفوت  ام  دشاب و  هدوب  مایقلا  موی  ةریخذ  ماع و  وا  عفن  ات  دش  تاعارم  وا  رد  طایتحا  قیرط  ًابلاغ  هئاقب و  لوطب  نیملسملا 

عّتمت و ّجح  تسا  عون  هس  رب  دـشاب  هدوب  طیارـش  عماج  هک  فّلکم  ره  رب  دوشیم  بجاو  رابکی  رمع  مامت  رد  هک  مالـسالا  ۀـجح  هک  نادـب 
افتکا اذهل  تسا  ّعتمت  ّجح  دنتسه  هلاسر  نیا  ریرحت  زا  یلصا  ضرغ  هک  نانابز  یسراف  بلغا  رب  بجاو  عون  نوچ  دارفا و  ّجح  نآرق و  ّجح 

سپ عّتمت  ّجح  ار  يرگید  دنیوگیم و  عّتمت  ةرمع  ار  یکی  تدابع  ود  زا  تسا  ّبکرم  عّتمت  ّجح  هک  نادـب  سپ  عون  نیمه  نایب  هب  دوشیم 
مّدقم عّتمت  ّجح  ةرمع  ینعی  لّوا  ءزج  دوشیم و  قالطا  زین  بکرم  نیا  زا  زج و  کی  رب  دوشیم و  تدابع  ود  عومجم  رب  قالطا  عّتمت  ّجح 
دارفا ّجح  وا  ّجح  رذع ، تهج  هب  دروآ  اج  هب  ّجح  زا  شیپ  ار  نآ  هک  دوشن  نکمم  ار  یـسک  رگا  هچنانچ  دشاب  ّجح  هک  یناث  ءزج  رب  تسا 

نآ رد  عورـش  زا  لبق  فّلکم  هک  ًالامجا  نآ  تروص  تسا  عّتمت  ّجح  هک  هثلث  ماسقا  زا  لّوا  مسق  هک  نادب  دمآ و  دهاوخ  هچ  نانچ  دوشیم 
هب عّتمت  ةرمع  يارب  زا  ددـنبیم  مارحا  ًالّوا  هک  تسا  نآ  دـنادب  دـیاب  عورـش  زا  لبق  ار  زامن  ءازجا  هچنانچ  دـنادب  الامجا  ار  نآ  ءازجا  دـیاب 

ار هرود  ره  هک  هبعک  هناخ  رود  هب  ددرگیم  راب  تفه  ینعی  دنکیم  هرمع  فاوط  دش  هّکم  لخاد  هکنآ  زا  دعب  دـمآ  دـهاوخ  هک  یلیـصفت 
افـص و نایم  دوریم  هار  ینعی  دنکیم  یعـس  نآ  زا  دعب  و  ع )  ) میهاربا ماقم  رد  دنکیم  فاوط  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  دنیوگ و  طوش 

ریصقت نآ  زا  دعب  تسا  بوسحم  رگید  راب  افص  هب  هورم  زا  تعجارم  تسا و  رابکی  هورم  هب  افـص  زا  نتفر  راب و  تفه  دنناکم  ود  هک  هورم 
هب دوشیم و  لالح  دوب  هدش  مارح  مارحا  ببـس  هب  وا  رب  هچ  ره  دوش  غراف  نیا  زا  نوچ  دریگیم  دوخ  نخان  ای  وم  زا  یکدنا  ینعی  دنکیم 

دوش عّتمتم  دناوتیم  هرمع  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  فّلکم  صخـش  هک  دنمانیم  عّتمت  ّجح  ار  وا  ّجح  دنیوگیم و  عّتمت  ةرمع  ار  نآ  ۀهج  نیا 
زا ددنبیم  مارحا  ًایناث  زاب  دوش  مهن  زور  کیدزن  نوچ  دـندوب و  هدـش  مارح  وا  رب  مارحا  زا  دـعب  هک  یئاهزیچ  هب  دوش  ذّذـلتم  عفتنم و  ینعی 
زور رهظ  زا  هّکم و  یخـسرف  راهچ  رد  تسیعـضوم  مان  هک  تافرع  يوس  هب  دوریم  دمآ و  دهاوخ  هک  یلیـصفت  هب  هّکم  زا  عّتمت  ّجح  يارب 
اجنآ رد  تسا و  هّکم  یخـسرف  ود  رد  ًابیرقت  هک  دیآیم  مارحلا  رعـشم  هب  دـنکیم و  چوک  اجنآ  زا  بش  دـنامیم و  اجنآ  رد  برغم  ات  مهن 

هـس اجنآ  رد  هّکم و  هب  بیرق  تسیعـضوم  مان  هک  ینم  يوس  هب  دـیآیم  اجنآ  زا  باتفآ و  عولط  ات  ناـبرق  دـیع  زور  رجف  عولط  زا  دـنامیم 
: دروآیم اج  هب  لمع 

هبقع ةرمج  رب  هزیر  گنس  نتخادنا  ینعی  هرمج  یمر  لّوا 
يده رحن  ای  حبذ  مود 

نخان ای  وم  زا  نتفرگ  ای  رس  ندیشارت  موس 
نیب ام  یعـس  نآ  زا  دعب  دنکیم  فاوط  زامن  نآ  زا  دعب  قباس  روتـسد  هب  دنکیم  ترایز  فاوط  دـنکیم و  تعجارم  هّکم  هب  نآ  زا  دـعب  و 

ود نآ  زا  دـعب  لفط و  هچ  درم و  هچ  دـشاب و  نز  هچ  دـنکیم  ءاـسن  فاوط  زا آ ن  دـعب  تشذـگ و  هک  یمـسق  هب  دـیامنیم  هورم  اـفص و 
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بـش هکلب  مهدزاود و  بش  مهدزای و  بش  اجنآ  رد  ندـنام  يارب  زا  ینم  هب  دـنکیم  تعجارم  نآ  زا  دـعب  دـنکیم و  فاوط  زامن  تعکر 
یمر زین  مهدزیـس  زور  هکلب  دنکیم  تارمج  یمر  زین  مهدزاود  مهدزای و  زور  رد  دـمآ و  ( 1  ) دـهاوخ هک  يروص  ضعب  رد  زین  مهدزیس 

صخش رگا  دوب و  وا  ۀّمذ  رد  هک  مالسالا  ۀجح  لامعا  مامت  زا  دوشیم  غراف  ینم  رد  لامعا  نیا  زا  دعب  دومن و  هتوتیب  رگا  دنکیم  تارمج 
زا دعب  هک  يوحن  رهب  دروایب  اج  هب  ار  هّمذ  رب  بجاو  ّجح  هک  دنک  دـصق  نکل  مارحا  يادـتبا  رد  دـشاب  لاعفا  نیا  هب  لهاج  ّجـح  هب  فّلکم 
رب ای  تسا  تسد  رد  هک  ۀلاسر  قبط  رب  ار  لمع  نایتا  دننکیم  دصق  هک  ماوع  رثکا  لثم  دـش  دـهاوخ  صخـشم  وا  رب  لمع  هب  دوخ  لاغتـشا 
اّما دوشیم و  دافتـسم  تایاور  ضعب  زا  هچنانچ  دوب  دـهاوخ  حیحـص  وا  لمع  ارهاظ  دنتـسه  وا  هارمه  هب  هک  ینیدـهتجم  لمع  ای  لوق  قبط 

سپ دوب  هدزناپ  ّجح  تابجاو  دوب  جـنپ  هرمع  تابجاو  نوچ  یتسناد و  هکنانچ  تسا  هرمع  نآ  لاعفا  لّوا  سپ  ًالیـصفت ، عّتمت  ّجـح  تروص 
. یلاعت هللا  ءاشنا  دوشیم  نایب  لصف  هدزاود  باب و  ود  رد  بجاو  تسیب  عومجم 

. تسا لصف  جنپ  نآ  رد  تسا و  هرمع  لامعا  رد  لّوا  باب 

. تسا دصقم  راهچ  نآ  رد  عتمت و  هرمع  مارحا  ّلوا ؛ لصف 

مارحا زا  دعب  مارحا و  لاح  رد  مارح و  زا  لبق  تاّبحتسم  لوا ؛ دصقم 

هب هدارا  تقو  رد  تسا  ّبحتـسم  هک  نادـب  مارحا  تاهورکم  تسنآ و  زا  دـعب  مارحا و  لاح  رد  مارح و  زا  لبق  تاّبحتـسم  رد  لوا  دـصقم 
رگا مارحا و  لسغ  هرون و  هب  هناع  يوم  لغب و  ریز  يوم  ۀـلازا  براش و  نخان و  نتفرگ  ندـب و  فیظنت  هب  مارحا  يارب  زا  ندـش  اّیهم  مارحا 

رب لسغ  نتشاد  مّدقم  تسا  زیاج  لسغ و  ةداعا  تسا  بحتسم  تسین  ( 2  ) زیاج مرحم  يارب  زا  هک  ار  يزیچ  دروخب  ای  دشوپب  لسغ  زا  دـعب 
لّوا رگا  نآ و  ةداعا  تسا  ّبحتـسم  تفای  تاقیم  رد  بآ  نآ  زا  دعب  تشاد و  مّدقم  رگا  دباین و  تاقیم  رد  بآ  هک  دسرتب  هاگ  ره  تاقیم 
دنک لسغ  نوچ  دـیامن و  نآ  ( 4  ) ةداعا دوش  عقاو  رغـصا  ثدـح  رگا  سکع و  نینچ  مه  تسا و  ( 3  ) یفاک بش  يارب  زا  دـنک  لسغ  زور 

دناوخب ار  اعد  نیا 
حرشا یبلق و  رهط  ینرهط و  مهللا  مقس  ءاد و  لک  نم  ءافـش  فوخ و  لک  نم  انما  ازرح و  ارُوهَط و  ارون و  یل  هلعجا  مهللا  ِهللاِاب  ِهللا و  ِمِْسب  »
عابتالا کل و  میلستلا  ینید  ماوق  نا  تملع  دق  کب و  الا  یل  ةوق  هناف ال  کیلع  ءانثلا  کتحدم و  کتبحم و  یناسل  یلع  رجا  يردص و  یل 

: دیوگب دنک و  ادر  ار  يرگید  دنک و  گنل  ار  یکی  دشوپب  مارحا  يهماج  نوچ  هلا و  هیلع و  کتاولص  کیبن  ۀنسل 
ُُهتْدَـصَق يِذـّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا  ِینَرَمأ ، ام  یلإ  ِْهِیف  یِهَْتنأ  َو  ّیبَر  ِْهِیف  ُدـُبْعأ  َو  یِـضْرَف  ِْهِیف  ّيدَُؤا  َو  یتَرْوَع  ِِهب  يراُوا  اَـم  ِینَقَزَر  يِذـّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلَا  »

َو یئاـجَر  َو  يِذـالَم  َو  يِرْهَظ  َو  يِزْرِح  َو  یِفْهَک  َو  ِینْـصِح  َوُهَف  ِینَمّلَـسَف  ُتْدَرأ  ُهَهْجَو  َو  ِیب  ْعَـطْقَی  َْمل  َو  ِینَِلبَق  َو  ِینَناـعأَف  ُُهتْدرأ  َو  ِینَغّلَبَف 
«. ِیئاخَر َو  ِیتّدِش  یف  ِیتّدُع  َو  يِرْخُذ  َو  َياْجنَم 

رگا دزاس و  عقاو  یئاضق  زامن  بقع  دشابن  رگا  رگید و  ۀضیرف  دـشابن  رگا  دزاس و  عقاو  رهظ  ۀـضیرف  بقع  ار  مارحا  هک  تسا  بحتـسم  و 
دحج ةروس  یناث  رد  دیحوت و  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  تسا  تعکر  ود  نآ  لّقا  زامن و  تعکر  شـش  بقع  دـشاب  هتـشادن  اضق  زامن 

نیا دتـسرفب و  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  دیامن و  یهلا  يانث  دمح و  دـنک  مارحا  ّتین  دـهاوخب  دوش و  غراف  زامن  زا  نوچ  دـناوخب و 
دناوخب ار  اعد 

َو ال َتیقَو  ام  ّالإ  یقُْوا  ال  َِکتَْضبَق ، یف  َو  َكُْدبَع  ّینِاَف  َكَْرمأ ، َعَبّتا  َو  َكِدْعَِوب  َنَمآ  َو  ََکل  َباجَتْسا  ِنّمِم  ِینَلَعْجَت  ْنأ  َُکلَأْسأ  ّینإ  ّمُهّللأ  »
ام یلَع  ِینَیّوَُقت  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِّیبَن  ِۀّنُـس  َو  َِکباتِک  یلَع  ِْهیَلَع  ِیل  َمِْزعَت  ْنأ  َُکلأْسأَف  جَْـحلا ، َتْرَکَذ  ْدَـق  َو  َْتیَطْعأ  اـم  ّـالإ  ذـخآ 

تْجَرَخ ّینإ  ّمُهّللأ  َْتبَتَک . َو  َْتیّمَس  َو  َْتیَضَتْرا  َو  َتیِضَر  يّذلا  َكِْدفَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ٍۀَِیفاع  َو  َْکنِم  ٍرُْسی  یف  یکسانَم  ِیل  َمّلَُست  َو  ُْتفُعَض 
َو َِکباتِک  یلَع  ّجَْحلا  َیلإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعّتَمّتلا  ُْدیُرا  ّینإ  ّمُهّللأ  ِیتَرْمُع . َو  ِیتّجَح  ِیل  ْمّمَتَف  ّمُهّللأ  َِکتاضْرَم . َءاِغْتبا  ِیلام  ُْتقَْفنأ  َو  ٍةَدیَعب  ٍۀّقُش  ْنِم 
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ْنُکَت َْمل  ْنإ  ّمُهّللأ  ّیَلَع . َتْرّدَق  يّذلا  َكِرَدَِقب  ِینَتْـسَبَح  ُْثیَح  ِینّلَخَف  ِینُِـسبْحَی ، ٌضِراع  ِیل  َضَرَع  ْنِاَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِّیبَن  ِۀـّنُس 
َکَهْجَو َِکلِذب  یِغَْتبأ  ِْبیّطلا ، َو  ِبایّثلا  َو  ِءاسّنلا  َنِم  ِیبَصَع  َو  یُّخم  َو  یِماظِع  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو  يِرََشب  َو  يِْرعَش  ََکل  مرْحأ  ًةَرْمُعَف ، ًۀّجَح 

«. َةَرِخْآلا َرادلا  َو 
دیوگب ّتین  نراقم  دنک و  نآ  هب  ظّفلت  هک  تسا  ّتنس  دنک  مارحا  ّتین  نوچ  و 

«. ْکیَّبل ََکل  َکیِرَش  ال  َْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمْعّنلا  َو  َدْمَْحلا  ّنِا  َْکیَّبل  ََکل  َکیِرَش  َْکیَّبل ال  َْکیَّبل ، ّمُهّللا  َْکیَّبل ، »
ِلالَجلا اَذ  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ِۀَِیْبلَْتلا  َلْهأ  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ِبُونّذلا  َراّفَغ  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ِمالّسلا  ِراد  یلإ  ًایعاد  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، جِراعَْملا  اَذ  ( 5  ) َْکیَّبل »

َْکیَّبل َْکیَّبل ، َْکَیلإ  ًابوُهْرَم  َو  ًابوُغْرَم  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، َْکَیلإ  ُرَقَتُْفی  ِْینغَتْـسَت و  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، َْکَیلإ  ُداعَْملا  َو  ُئِدـُْبت  َْکیَّبل  َکـْیَّبل ، ِمارْکِاـْلا  َو 
َْکیَدـْبَع ُْنبا  َو  َكُدـْبَع  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ِماظِْعلا  ِبَرُْکلا  َفاّشَک  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ِلیَمَْجلا  ِنَسَْحلا  ِلْضَْفلا  َو  ِءاـمْعّنلا  اَذ  َکـْیَّبل  َکـْیَّبل ، ّقَْحلا  َهلإ 

« َْکیَّبل ُمیِرَک  ای  َْکیَّبل  َْکیَّبل ،
دناوخب زین  ار  تارقف  نیا  هک  ( 6  ) تسا بحتسم  و 

َْکیَّبل َْکیَّبل ، ّجَْحلا  َیلإ  ٍۀَْـعتُم  ُةَرْمُع  ِهِذـه  َو  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ٍةَرْمُع  ٍۀّـجَِحب و  ( 7  ) َْکیَّبل َْکیَّبل ، ٍدّـمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّـمَحُِمب  َْکَیلإ  ُبّرَقَتأ  َْکیَّبل ، »
«. َْکیَلَع اهُغالَب  َو  اهُمامَت  ًۀَِیْبلَت  َْکیَّبل  َْکیَّبل ، ِۀَِیْبّلتلا  َلْهأ 

رب هک  یتقو  ّتنـس و  بجاو و  زامن  ره  بقع  باوخ و  زا  ندش  رادیب  تقو  نتفگ و  رّرکم  دشاب و  درم  رگا  هیبلت  نتفگ  دنلب  تسا  تنـس  و 
دیوگب رایسب  اهرحس  رد  دیآ و  نیئاپ  یبیشارس  هب  ای  دور  الاب  یّلت  رب  هک  یتقو  دسرب و  هراوس  هب  هک  یتقو  دزیخ و  رب  رتش  دوش و  راوس  رتش 

هفرع زور  نیشیپ  ات  عّتمت  ّجح  رد  دنیب و  هب  ار  هّکم  ياههناخ  هکنآ  ات  عّتمت  ةرمع  رد  دنکیمن  عطق  ار  هیبلت  دشاب و  ضیاح  ای  بنج  دنچ  ره 
تخر تهارک  مدع  هربتعم  رابخا  یـضعب  رهاظ  نکل  دناهتفگ  ار  گنر  قلطم  یـضعب  هکلب  هایـس  يهماج  رد  مارحا  تسهورکم  هک  نادب  و 

هک تسنآ  رتهب  هدش  كرچ  مارحا  رد  رگا  كرچ و  تخر  رد  هایس و  شلاب  رب  هایس و  باوختخر  رد  دباوخب  هک  تسا  هورکم  تسا و  زبس 
رثا هاگ  ره  مارحا  زا  لبق  تسنآ  لامعتـسا  كرت  یلوا  ًاقلطم و  هکلب  تنیز  دصق  هب  تساّنح  لامعتـسا  كرت  طوحا  دوش و  لحم  ات  دـیوشن 

نتـسش دنک و  زاوآ  ار  وا  هک  یـسک  باوج  رد  نتفگ  کّیبل  ندب و  ندـیئاس  ماّمح و  لوخد  تسا  هورکم  مارحا و  لاح  ات  دـنامب  یقاب  نآ 
هکلب تسا  نیحایر  لامعتـسا  كرت  طوحا  نتفرگ و  یتشک  ینعی  هعراصم  ور و  ندـیئاس  ندرک و  كاوسم  رد  هغلابم  درـس و  بآ  هب  ندـب 

. یمطخ ردسب و  رس  نتسش  دناهدومرف  قاحلا  یضعب  تسا و  ( 8  ) يوق

مارحا تیقاوم  مّود ؛ دصقم 

هراشا

هّکم هب  دـنکیم و  روبع  اهنآ  زا  فّلکم  هک  یقرط  فـالتخا  هب  دوشیم  فلتخم  دـنمانیم  تاـقیم  ار  نآ  هک  نتـسب  مارحا  ّلـحم  هک  نادـب 
وا يارب  زا  تسا  زیاج  دنیوگیم و  هفیلحلاوذ  ار  نآ  تسا و  هرجـش  دجـسم  وا  تاقیم  دشاب  هرّونم  هنیدـم  زا  وا  هار  هک  یـسک  سپ  دوریم 

خلـسم ار  نآ  لئاوا  تسا  قیقع  يداو  وا  تاقیم  دورب  دجن  قارع و  هار  زا  هک  یـسک  ماش و  لها  تاقیم  ات  مارحا  ریخأت  ترورـض  تقو  رد 
روط هب  رگا  خلـسم  زا  تسا  مارحا  لضفا  تسا و  هماـع  هاـگمارحا  هک  دـنیوگ  قرع  تاذ  ار  نآ  رخاوا  هرمغ و  ار  نآ  طـساوا  دـنیوگیم و 
هکلب قرع  تاذ  هب  ات  دـنکن  ریخأت  هک  تسنآ  طوحا  هدیـسر و  قیقع  يداو  رد  هک  دـنک  نیقی  ات  تسا  طوحا  ریخأت  ـالا  دوش و  مولعم  نیقی 

دـنک و مارحا  ّتین  اجنآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  قرع  تاذ  هب  ات  ار  ریخأت  دـنک  اضتقا  هّیقت  رگا  ار و  ریخأت  دـننادیمن  زیاج  ام  ءاملع  زا  یـضعب 
رد ار  نآ  زاب  دشوپیم و  ار  مارحا  يهماج  یفخم و  رد  دروایب  رد  دوش  نکمم  رگا  درواین و  رد  ار  دوخ  تخر  دـیوگ و  تافخا  هب  ار  هیبلت 
نآ دسر  قرع  تاذب  ات  دـشوپن  مارحا  يهماج  دـمآ و  دـهاوخ  هکنانچ  دـهدیم  هیدـف  نآ  تهج  هب  دـشوپیم و  ار  دوخ  تخر  دروآیم و 
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تسا و لزانملا  نرق  وا  تاقیم  دـشاب  فیاط  زا  وا  هار  هک  یـسک  موشیم و  مرحم  لاحلا  هک  دـنک  راهظا  دـشوپب و  ار  مارحا  يهماـج  تقو 
میج میدـقت  هب  تسا  هفحج  وا  تاـقیم  دورب  ماـش  هار  زا  هک  یـسک  تسیهوـک و  مسا  هک  تسا  ململی  تاـقیم  دورب  نمی  هار  زا  هـک  یـسک 

هک نادب  هلمهم و  ءاحرب 

هلأسم 1) )

تفرعم لها  زا  ندیسرپ  زا  لصاح  ّنظ  هب  افتکا  تسین  دیعب  دشابن  نکمم  ملع  رگا  نکاما و  نیا  هب  تسا  ملع  لیصحت  موزل  يوقا  طوحا و 
نکاما نیا  هب 

هلأسم 2) )

تسا وا  لزنم  وا  تاقیم  دشاب  هّکم  هب  تیقاوم  نیا  زا  رتکیدزن  وا  لزنم  هک  یسک  و 

هلأسم 3) )

یتاقیم يذاحم  ددنب  مارحا  هکنآ  وا  ّقح  رد  طوحا  دنکن  روبع  هروکذم  ۀسمخ  تیقاوم  زا  کیچیه  هب  هک  دنک  روبع  یهار  زا  هک  یسک  و 
يذاحم هک  یعـضوم  رد  دـنک  مارحا  دـیدجت  نآ  زا  دـعب  هّکم و  هب  دـشاب  يرگید  زا  رترود  هک  دـنچ  ره  دـشاب  هدوب  وا  يوس  هب  برقا  هک 

(9  ) قباس تاقیم  نآ  زا  هّکم  هب  تسا  رتکیدزن  هک  دشاب  یتاقیم 

هلأسم 4) )

لامتحا نآ  زا  لبق  هک  یعـضوم  زا  ددنب  یمارحا  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  ( 10  ) هّنظم تیافک  ًارهاظ  دـشابن  نکمم  تازاـجم  هب  ملع  رگا  و 
دنکن طایتحا  نیا  كرت  دناوتب  ات  اجنآ و  زا  مارحا  تسا و  تیقاوم  زا  یکی  رب  رورم  صخش  نیا  يارب  زا  طوحا  دهدن و  تاذاحم 

هلأسم 5) )

رگا رذع  لاوز  زا  سپ  دهد  يور  رگید  رذع  ای  یشومارف  ببس  هب  دوخ  تاقیم  رد  نتسب  مارحا  زا  وا  يارب  زا  يرذع  هک  یسک  هک  نادب  و 
ره هک  تسا  نآ  طوحا  تروص  نیا  رد  دـنچ  ره  ددـنبیم  دوخ  ياج  نامه  زا  مارحا  ّـالا  ددرگیم و  رب  تاـقیم  هب  نتـشگرب  دـشاب  نکمم 
هک تاقیم  زا  دـشاب  هدرک  كرت  ار  مارحا  هلأسم  هب  لهج  تهج  هب  هک  یـضیاح  ًاـصوصخ  ددـنبب  مارحا  اـجنآ  زا  ددرگرب و  دـناوتیم  ردـق 

لوخد زا  دعب  ( 11  ) هکنآ رگم  دشابیم  زین  دعاوق  قباطم  هدش و  لقن  نآ  هب  يوتف  یضعب  هّرس و  سّدق  دیهش  زا  تسا و  حیحص  ّصن  دروم 
ار و مارحا  دنک  شومارف  رگا  ددنبیم و  مارحا  دوخ  ياج  زا  ّالا  نّکمت و  اب  دور  نوریب  مرح  زا  هک  تسا  بجاو  سپ  دوش  رذع  لاوز  مرح 

لوق نیا  دننادیم و  حیحـص  ار  نآ  یـضعب  دننادیم و  لطاب  ار  هرمع  نآ  یعمج  سپ  تابجاو  عیمج  مامتا  زا  دـعب  رگم  دـیاین  شرطاخ  هب 
داسف يوقا  سپ  تاقیم  زا  نآ  كرادت  ار  وا  دوشن  نکمم  ار و  مارحا  دنک  كرت  ًادـمع  یـسک  رگا  تسا و  لّوا  طوحا  تسین و  ( 12  ) دیعب

اّماو نآ  زا  دـعب  نآ  ياضق  تسا و  هرمُع  هب  نایتا  یـسان و  لـثم  دـشاب  نکمم  هک  یناـکم  ره  زا  تسا  مارحا  طوحا  هچ  رگا  تسا  وا  ةرمع 
زا مارحا  تسا  زیاج  سپ  تسین  ربکا  رغـصا و  ثدح  زا  تراهط  مارحا  طرـش  هک  نادـب  تسا و  نآ  ةرمع  ( 13  ) تّحص يوقا  سپ  لهاج 

. تسا ّبحتسم  اسفن  ضیاح و  يارب  زا  مارحا  لسغ  هکلب  اسفن  ضیاح و  بنج و 
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تساهنآ هب  قلعتم  هچنآ  مارحا و  تابجاو  مّوس ؛ دصقم 

هراشا

. تسا زیچ  هس  سپ  مارحا  رد  تابجاو  اّما 
مارحا ینعمو  ملاع  دنوادخ  ةدومرف  تعاطا  تهج  هب  مالـسالا  ۀجح  عّتمت  ةرمع  يارب  زا  ار  نتـسب  مارحا  دنک  دصق  هکنآ  هب  تسا  ّتین  لّوا 
لاعفا يادا  تهج  هب  هّکم  هب  هّجوت  ۀهجب  دمآ  دهاوخ  هک  تسا  دنچ  يروما  كرت  نداد  رارق  دوخ  هب  دناهدرک  رکذ  یـضعب  هچنانچ  نتـسب 

. هدوهعم
تسنیا ّحصا  هکلب  طوحا  رب  انب  نآ  تروص  تسا و  هیبلت  راهچ  نتفگ  میّود 

. ْکیَّبل ََکل  َکیِرَش  ال  َْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمْعّنلا  َو  َدْمَْحلا  ّنِا  َْکیَّبل  ََکل  َکیِرَش  َْکیَّبل ال  َْکیَّبل ، ّمُهّللا  َْکیّبل ،
یلوا طوحا و  تسا و  بجاو  زامن  رد  نآ  ریغ  هروس و  دـمح و  تئارق  مارحالاةریبکت و  حیحـصت  هچنانچ  تارقف  نیا  حیحـصت  تسبجاو  و 

رگا نآ  مّلعت  تسا  بجاو  هک  نادـب  تـسین و  دـب  ( 14  ) دـیامن کلملا  دـعب  ََکل  رارکت  رگا  تسا و  کلملا  فاک  حـتف  نا و  ةزمه  رـسک 
نآ و ۀمجرت  دوش و  نکمم  هک  وحن  ره  هب  نآ  هب  ظّفلت  ۀنایم  دنک  عمج  دوشن  نکمم  رگا  دنک و  نیقلت  ار  وا  یسک  ای  ار  نآ  دشاب  هتـسنادن 

. نآ نتفگ  رد  نتفرگ  بیان 
دنیوگ و رازا  ار  نآ  هک  ار  وناز  فان و  نیب  ام  دنک  رتس  اهنآ  زا  یکی  هک  مارحا  يهماج  ود  ندیـشوپ  هیبلت  ّتین و  زا  لبق  تسا  بجاو  مّیس 
هماج و ود  نیا  ندیـشوپ  هک  تسنآ  روهـشم  رهاظ  هک  نادب  دشاب و  هدوب  نیبکنم  رتاس  هک  دـشاب  ردـق  نآ  دـنیوگ  ءادر  ار  نآ  هک  يرگید 

تسنآ طوحا  سپ  تسا  هتخود  تخر  ندنک  طارتشا  یـضعب  رهاظ  تسا و  بجاو  هچ  رگا  تسین  مارحا  طرـش  دوخ  ۀتخود  تخر  ندنک 
دشوپب مارحا  تخر  هیبلت  ّتین و  زا  لبق  هک 

هلأسم 1) )

هک یتساجن  هب  سجنتم  مّحللا و  لوکأم  ریغ  ریرح و  دنکیمن  تیافک  سپ  دشاب  حیحـص  اهنآ  رد  زامن  هک  هماج  ود  نیا  رد  تسا  طرـش  و 
طوحا تسا و  طرـش  نیا  هظحالم  زین  ءادر  رد  طوحا  دـشاب و  ناـیامن  نآ  زا  هرـشب  هک  يرازا  دـنکیمن  تیاـفک  نینچ  مه  دـشابن و  ّوفعم 
یـضعب زین و  ندب  زا  تسا  تساجن  ۀلازاب  تردابم  طوحا  هکلب  مارحا  لاوحا  رد  دنوش  سجن  رگا  اهنآ  لیدبت  ای  تسا  هماج  ود  نیا  ریهطت 

دناهدومرف حیرـصت  یـضعب  هکلب  تسا  طوحا  هکنآ  اب  تسین  هّوق  زا  یلاخ  نز و  مارحا  يهماج  رد  صلاخ  ریرح  زا  دـناهدومن  عنم  ءاملع  زا 
فرع رد  هکنآ  رب  اـنب  دـشابن  تسوپ  نینچ  زا  هک  تسنآ  طوحا  دـشوپن و  صلاـخ  ریرح  مارحا  لاوحا  عیمج  رد  نز  هک  تسنآ  طوـحا  هک 

. دنشاب هدیلام  دمن  لثم  هن  هتفاب )  ) دشاب هدوب  جوسنم  نینچ  مه  دنکیمن و  قدص  نآ  رب  بوث  برع 

مارحا كورت  مراهچ ؛ دصقم 

هراشا

طوحا هکلب  روما  نآ  تفرعم  زا  تسا  راـچان  سپ  دـمآ  دـهاوخ  هک  يروما  كرت  رب  تسا  سفن  نیطوت  مارحا  تقیقح  هک  یتـسناد  نوـچ 
دنچ نآ  تسین و  مزال  مارحا  ّتین  تقو  رد  ًالیصفت  اهنآ  هب  تافتلا  یلب  دیامن  اهنآ  زا  ّفک  دصق  ات  مارحا  ّتین  زا  شیپ  تساهنآ  تعجارم 

: تسا رما 
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یئارحص راکش  لّوا 

هک دنچ  ره  نآ  نتشاد  هاگن  نآ و  ندروخ  زین  تسا  مارح  نآ و  زا  ّتیذا  فوخ  تروص  رد  رگم  دشاب  یـشحو  هک  یئارحـص  راکـش  لّوا 
راکـش اّما  تناعا و  زا  عون  ره  هب  دـنک  راکـش  ار  وا  هک  یـسک  تناعا  دـشاب و  هدروآ  دوخ  هارمه  هب  مارحا و  زا  لبق  دـشاب  هدوب  وا  کـلام 

غرم لـثم  یلها  ناویح  نینچمه  دـنک و  اـیرد  رد  ود  ره  هجوـج  مخت و  هک  تسا  یناوـیح  نآ  هب  دارم  تسین و  نآ  هب  یکاـب  سپ  یئاـیرد 
دنک حبذ  ار  يدیـص  یمرحم  رگا  تسا و  مارح  زین  نآ  مخت  هجوج و  تسا  مارح  هک  راکـش  ره  یلها و  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  یگناخ و 

. تسا یئارحص  راکش  مکح  رد  خلم  ّلحم و  مرحم و  يهرابرد  دوب  دهاوخ  هتیم  هک  تسا  نآ  روهشم 

نز و…  اب  ندرک  عامج  مود 

هراشا

نز هب  عاتمتسا  ذاذتلا و  قلطم  هکلب  توهش  هب  ندرک  هاگن  ندرک و  يزاب  ندیسوب و  نز و  اب  ندرک  عامج  مود 

هلأسم 1) )

رگا تسا  هرمُع  رد  رگا  سپ  ینادان  ای  نایسن  يور  زا  هن  ربُد  رد  هچ  لبق و  رد  هچ  درم  ای  نز  اب  دنک  عامج  مارحا  رد  یسک  رگا  هک  نادب  و 
ةرمع رگا  دنکیم و  هداعا  ار  وا  دنکیم و  مامت  ار  هرمع  تسا و  مزال  هرافک  رتش  کی  وا  رب  تسا و  دساف  وا  ةرمُع  دش  عقاو  یعس  زا  شیپ 

اج هب  هدرفم  ةرمع  ّجـح  زا  دـعب  سپ  دوشیم  دارفا  وا  ّجـح  دـشاب  گنت  تقو  رگا  دروآیم و  اـج  هب  ار  وا  ّجـح  زا  شیپ  دـشاب  ( 15  ) عتمت
تـسا رتش  کی  نآ  تسا و  مزال  وا  رب  اهنت  ةرافک  نامه  دشاب  یعـس  زا  دـعب  هاگ  ره  هدـنیآ و  لاس  رد  تسا  ّجـح  ةداعا  طوحا  دروآیم و 

دوش لمع  نیا  ّجـح  مارحا  رد  رگا  دـشاب و  ( 16  ) رـسعُم رگا  تسا  دنفـسوگ  کی  دشاب و  طّسوتم  رگا  تسا  واگ  کی  دشاب و  رـسؤم  رگا 
دیامن و رگید  لاس  رد  نآ  ياضق  دنک و  مامت  ار  نآ  تسبجاو  ًاعامجا و  تسا  دساف  زین  وا  ّجـح  هدوب  رعـشم  تافرع و  فوقو  زا  شیپ  رگا 

مزال هراّفک  نامه  تسا و  حیحص  وا  ّجح  دشاب  نیفوقو  زا  دعب  رگا  رهشالا و  یلع  هدوب  رعـشم  زا  لبق  تافرع و  عوقو  زا  دعب  رگا  نینچ  مه 
تسهرافک طوحا  هچ  رگا  رهشالا  رهظالا  یلع  تسین  هراّفک  ّالا  هدومنن و  ءاسن  فاوط  زا  طوش  جنپ  رگا  تسا 

هلأسم 2) )

کی تسین  توهش  يور  زا  رگا  تسا و  رتش  کی  تسا  توهـش  يور  زا  رگا  هک  دناهتفگ  یـضعب  تسا  فالخ  نز  ندیـسوب  هرافک  رد  و 
تسین هّوق  زا  یلاخ  هکلب  طوحا  نیا  دننادیم و  رتش  کی  ًاقلطم  یضعب  هچ  رگا  تسا  دنفسوگ 

هلأسم 3) )

دنفسوگ کی  الا  واگ و  کی  ّالا  رتش و  کی  دناوتیم  رگا  هکنآ  طوحا  دوش  وا  لازنا  دوخ و  لها  ریغ  هب  ًادمع  دنک  هاگن  رگا  و 
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هلأسم 4) )

یضعب سپ  لازنایب  توهش  هب  دنک  يزاب  تسد  یـسک  رگا  و  ( 17  ) تسا رتش  کی  روهـشم  دوش  شلازنا  دنک و  دوخ  لها  هب  هاگن  رگا  و 
. تسا مزال  يرتش  ار  وا  لازنا  اب  تسا و  مزال  وا  رب  دنفسوگ  کی  هک  دناهتفگ 

نز ندرک  دقع  موس 

هراشا

لّمحتم دنچ  ره  ( 18  ) تداهـش ۀماقا  دقع و  رب  ندش  دهاش  نینچ  مه  لُّحم و  ای  دشاب  مرحم  هک  ریغ  ای  دوخ  يارب  زا  نز  ندرک  دـقع  موس 
تسا و بیعیب  سپ  هّیعجر  ۀـقّلطمب  عوجر  اـّما  نز و  يراگتـساوخ  ینعی  تسا  هبطخ  كرت  طوحا  مارحا و  لاـح  ریغ  رد  دـشاب  هدـش  نآ 

یضعب هکلب  تسنآ  كرت  طوحا  هدوب  مارحا  لاح  رد  عاتمتسا  دوصقم  رگا  یلب  دشاب  عاتمتسا  تهج  هب  هک  دنچ  ره  زینک  ندیرخ  نینچمه 
نآ لیلحت  لوبق  تسا و  زینک  لیلحت  كرت  طوحا  هچنانچ  دناهدرک  تمرح  هب  مزج 

هلأسم 1) )

تسا هراّفک  رتش  کی  ناشیا  زا  کی  ره  رب  سپ  درک  لوخد  مرحم  یمرحم و  يارب  مارحا  لاح  رد  ار  ینز  دنک  دقع  هک  یـسک  هک  نادب  و 
دـشاب ّلحم  دقاع  دـنچ  ره  لوخد  اب  مرحم  يارب  زا  دـقاع  رب  تسا  مزال  هراّفک  نینچ  مه  تسین و  هراّفک  کی  چـیه  رب  دـنکن  لوخد  رگا  و 

. تسا مرُحم  رهوش  هک  دنادب  هاگ  ره  دشاب  لُّحم  هک  نز  رب  هکلب 

ءانمتسا مراهچ 

هراشا

رگید یسک  ای  دوخ  نز  اب  هبعالم  هب  ای  دشاب  هدوب  لایخ  هب  دنچ  ره  نآ  ریغ  ای  تسد  هب  ینم  لوزن  بلط  ینعی  تسا  ءانمتسا  مراهچ 

هلأسم 1) )

هک دناهتسناد  بجاو  ار  اهنت  ةراّفک  نامه  یضعب  ندرک و  عامج  لثم  دناهتـسناد  ّجح  دسفم  ار  وا  یـضعب  ءانمتـسا  هب  ینم  لازنا  هک  نادب  و 
. دشاب هدوب  رتش  کی 

شوخ ياهوب  ینعی  بیط  لامعتسا  مجنپ 

هراشا
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ندیشوپ ای  ندروخ  ای  ندب  رب  ندیلام  ای  ندیئوب  هب  ربنع ، دوع و  روفاک و  نارفعز و  کشم و  لثم  شوخ  ياهوب  ینعی  بیط  لامعتسا  مجنپ 
طوحا دریگب و  ار  وخ  غامد  دوش  ندیـشوپ  ای  ندروخ  هب  جاتحم  رگا  تسیقاب و  وا  رثا  هاـگ  ره  دـشاب و  هدوب  شوخ  يوب  نآ  رد  هک  يزیچ 

بوجو تسین  ةّوق  زا  یلاخ  هکلب 

هلأسم 1) )

رارف یلب  دـب  يوب  زا  تسا  غامد  نتفرگ  تمرح  يوقا  هکلب  طوحا  هک  نادـب  تسا و  ( 19  ) دنفسوگ کی  نتـشک  بیط ، هراّفک  هک  نادب  و 
. درادن ررض  نتفر  دنت  هب  نآ  زا  ندرک 

هتخود زیچ  ندیشوپ  مشش 

هراشا

هالک و هجیلک و  شوپالاب و  تئیه  هب  دنلامیم  دمن  زا  هک  یئاهتخر  لثم  دشاب  هتخودب  هیبش  هک  يزیچ  تسا و  هتخود  زیچ  ندیـشوپ  مشش 
هچ رگا  دندنبیم  رمک  رد  دننکیم و  نآ  رد  ار  لوپ  هک  ینایمه  یّتح  دـشاب  لیلق  دـنچ  ره  تسا  هتخود  قلطم  زا  بانتجا  طوحا  نآ و  ریغ 

سا نتسب  زاوج  نایمه  رد  يوقا 

هلأسم 1) )

نیا زا  لبق  هک  ْنیَزاُفق  رگم  نآ  ندیشوپ  نز  يارب  زا  تسا  زیاج  سپ  روهـشم  رب  انب  تسا  درم  ّصتخم  هتخود  ندیـشوپ  تمرح  هک  نادب  و 
. تسنآ زا  بانتجا  يوقا  هکلب  طوحا  هک  دندرکیم  هبنپ  نا  رد  امرس و  زا  اهتسد  ظفح  يارب  زا  دنتخودیم  برع  ياهنز  هک  دوب  يزیچ 

دشاب یتنیز  نآ  رد  هک  یهایسب  ندیشک  همرس  متفه 

تنیز دصق  هب  تسا  همرس  قلطم  زا  بانتجا  طوحا  دنکن و  یتنیز  دصق  دنچ  ( 20  ) ره دشاب  یتنیز  نآ  رد  هک  یهایسب  ندیشک  همرس  متفه 
. دشاب هتشاد  شوخ  يوب  رگا  ًاصوصخ 

هنیآ رد  ندرک  هاگن  متشه 

نینچ مهو  ترورـض  تهج  هب  رگم  کنیع  ینعی  تسا  هرظنم  كرت  طوحا  هک  دـناهدومرف  حیرـصت  یـضعب  هنیآ و  رد  ندرک  هاـگن  متـشه 
. تسا ود  ره  زاوج  يوقا  یفاص و  بآ  رد  ندرک  هاگن 

باروج و…  همکچ و  هزوم و  ندیشوپ  مهن 

رگم تسا  ّلُک  رتس  لثم  ضعب  رتس  هک  دناهدرک  حیرصت  یضعب  دریگب و  ار  اپ  تشپ  مامت  هچ  ره  باروج و  همکچ و  هزوم و  ندیشوپ  مهن 
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طوـحا نیلعن  ندوـبن  تهج  هب  نّیفخ  ندیـشوپب  دوـش  جاـتحم  هاـگ  ره  تسا و  طوـحا  هکنآ  ّـالا  تسین  رهاـظ  شلیلد  نیلعن و  دـنب  عـضوم 
. تسا اهنآ  يور  نتفاکش 

تسا قوسف  مهد 

ترخافم یضعب  دناهدرک و  قاحلا  ار  ترخافم  یضعب  دناهدومن و  باب  قاحلا  یضعب  تسا و  نتفگ  غورد  نآ  زا  دارم  تسا و  قوسف  مهد 
بلـس ریغ و  يارب  زا  تسیلیاذر  تابثا  ای  ریغ  زا  اهنآ  بلـس  دوخ و  يارب  زا  تسا  لئاضف  راهظا  ترخافم  هک  ارچ  دـناهدرک  باـبب  عجار  ار 

. تسین تاروکذم  همه  میرحت  رد  ههبش  دوخ و  زا  اهنآ 

تسا لادج  مهدزای 

هراشا

ای قح  تابثا  تهج  هب  ترورـض  ماقم  رد  تسا و  نیمی  قلطم  قاحلا  طوحا  تسا و  هللاو  یلب  ای  هللاو  ـال  نتفگ  نآ  تسا و  لادـج  مهدزاـی 
تسا زیاج  لطاب  یفن 

هلأسم 1) )

تسا و دنفـسوگ  کی  هبترم  هس  رد  رافغتـسا و  زج  هب  تسین  وا  رد  يزیچ  هبترم  هس  زا  رتمک  رد  سپ  دشاب  قداص  لادـج  رگا  هک  نادـب  و 
. تسا رتش  کی  هبترم  هس  رد  واگ و  کی  هبترم  ود  رد  دنفسوگ و  کی  هبترم  کی  رد  هک  تسنآ  روهشم  سپ  ( 21  ) غورد اّما 

دنوشیم نکاس  ندب  رد  هک  ناروناج  نتشک  مهدزاود 

نینچ مه  دـشابیم و  رتش  رد  هک  هنک  کیک و  ای  شپـش  لثم  تخر  ای  ندـب  زا  دـنوشیم  نکاـس  ندـب  رد  هک  ناروناـج  نتـشک  مهدزاود 
(. 22  ) نآ يارب  زا  دشاب  ظفحا  لّوا  عضوم  هک  ندرک  لقن  رگید  عضوم  هب  یعضوم  زا  هکلب  کیک  شپش و  نتخادنا 

تنیز تهج  هب  ندرک  تسدب  رتشگنا  مهدزیس 

اّنح لامعتسا  تمرح  هب  دناهدومرف  حیرصت  یضعب  نآ و  بابحتسا  تهج  هب  تسین  یکاب  تنیز و  تهج  هب  ندرک  تسدب  رتشگنا  مهدزیس 
هب هن  دنچ  ره  نآ  لامعتـسا  زا  دناهدرک  طایتحا  یـضعب  مارحا و  نامز  ات  دنامب  نآ  رثا  هاگ  ره  نآ  زا  لبق  هکلب  مارحا  لاحرد  تنیز  دـصقب 

. دشاب تنیز  دصق 

تسا رویز  ندیشوپ  نز  يارب  زا  مهدراهچ 

هب تسین  یکاب  سپ  مارحا  زا  شیپ  هتـشاد  نآ  ندیـشوپب  تداع  هک  ار  هچنآ  رگم  تنیز  ۀهجب  تسا  رویز  ندیـشوپ  نز  يارب  زا  مهدراهچ 
. نادرم زا  وا  ریغ  جوز و  يارب  زا  ًادصق  دنکن  راهظا  ار  نآ  هکنآ  ّالا  مارحا  تهج  هب  نآ  ندرواین  رد  نآ و  نتشاذگ 
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ندب هب  تسا  ندیلام  نغور  مهدزناپ 

نینچ مه  ترورـض و  تهج  هب  رگم  يوقالا  یلع  لب  طوحالا  یلع  دشابن  شوخ  يوب  وا  رد  دنچ  ره  ندب  هب  تسا  ندـیلام  نغور  مهدزناپ 
. دنامب شرثا  دشاب و  شوخ  يوب  وا  رد  رگا  مارحا  زا  لبق  ندیلام  نغور  تسا 

ندب زا  تسا  وم  يهلازا  مهدزناش 

هراشا

ترثک لثم  ترورـض  تهج  هب  رگم  دشاب  وم  کی  دـنچ  ره  مرُحم  ای  ریغ  دـشاب  لّحم  دوخ  ریغ  ای  دوخ  ندـب  زا  تسا  وم  يهلازا  مهدزناش 
لسغ هکلب  وضو  تقو  رد  دوشیم  هدنک  دصقیب  هچنآ  هب  تسین  یکاب  دنک و  ّتیذا  هک  مشچ  يوم  رسدرد و  شپش و 

هلأسم 1) )

یـضعب نیکـسم و  هد  رب  ّدم  هد  ۀقدص  ای  هزور  زور  هس  ای  تسا  دنفـسوگ  کی  دـشاب  ترورـض  تهج  هب  دـنچ  ره  ندیـشارت  رـس  ۀـیدف  و 
تسا دنفسوگ  ( 23  ) رایتخا طایتحا  نیکسم و  شش  رب  ّدم  هدزاود  دناهتفگ 

هلأسم 2) )

يوقالا لب  طوحالا  یلع  ار  لغب  کی  ریز  هکلب  دنک  وم  ۀلازا  ار  دوخ  لغب  ود  ره  ریز  هاگ  ره  نینچ  مه  و 

هلأسم 3) )

(. 25  ) دنک هقّدص  ماعط  زا  فک  کی  دتفیب  ود  ای  ( 24  ) وم کی  دوخ و  شیر  رب  ای  رسب  دشکب  تسد  هاگ  ره  و 

ار دوخ  رس  تسا  درم  ندیناشوپ  مهدفه 

هراشا

هب تسا  ندیناشوپ  كرت  یلوا  طوحا و  طوحالا و  یلع  رس  رب  يزیچ  لمح  انح و  لگ و  هب  یتح  ار  دوخ  رس  تسا  درم  ندیناشوپ  مهدفه 
ءانثتـسا هکنآ  ّالا  رـس  ضعب  تسا  رـس  مکح  رد  دنبوسحم و  رـس  زا  ًارهاظ  اهـشوگ  تسا و  نآ  زاوج  رهظا  هچ  رگا  تسد  لثم  ندـب  ضعب 

يارب زا  تسا  ور  ندیناشوپ  زاوج  رهظا  رهشا و  ددنب و  عادص  تهج  هب  رس  رب  هک  یلامتسد  رـس و  رب  بآ  کیخ  دنب  نتـشاذگ  نآ  زا  هدش 
عیام قلطم  هکلب  بآ  رد  سامترا  تسا  رس  ندیناشوپ  مکح  رد  درم و 
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هلأسم 1) )

ًاصوصخ دشاب  رذعیب  هاگ  ره  ًاصوصخ  ندیناشوپ  دّدعت  هب  تسا  هیدف  ددعت  طوحا  تسا و  دنفسوگ  کی  رس  ندیناشوپ  ۀیدف  هک  نادب  و 
. دشاب دّدعتم  سلجم  هاگ  ره 

باقن و…  هب  ار  دوخ  يور  تسا  نز  ندیناشوپ  مهدجیه 

هراشا

تهج هب  هّمدـقملا  باـب  نم  هک  ردـقنآ  رگم  ار  نآ  ضعب  نینچ  مـه  نآ و  ریغ  باـقن و  هـب  ار  دوـخ  يور  تـسا  نز  ندـیناشوپ  مهدـجیه 
دیامن فوشکم  ار  نآ  ًاروف  زامن  زا  دعب  دوشیم و  هدیشوپ  ور  فارطا  زا  زامن  يارب  زا  رس  ندیناشوپ 

هلأسم 1) )

هکلب ینیب  يذاحم  ات  دزادـنیب  نیئاپ  هریغ  رداچ و  زا  تسا  هدز  رـس  رب  هک  ار  يزیچ  فرط  هک  مرحمان  زا  نتفرگ  ور  تهج  هب  تسا  زیاـج  و 
دنفـسوگ کی  ّـالا  دوشن و  باـقن  لـیبق  زا  هک  دراد  هاـگن  ور  زا  رود  یبوچ  هب  اـی  تسد  هب  ار  نآ  هک  دناهتـسناد  بجاو  یـضعب  نکل  نقذ 

. تسین ( 26  ) ةّوق زا  یلاخ  هکلب  تسا  طوحا  لوق  نیا  تسا و  مزال  وا  رب  هراّفک 

رس يالاب  تسا  درم  نداد  رارق  هیاس  مهدزون 

هراشا

یلع هدایپ  هچ  دـشاب  هراوس  هچ  نآ  وحن  رتچ و  جدوه و  لـثم  هب  ندرک  یط  لزنم  لاـح  رد  رـس  يـالاب  تسا  درم  نداد  رارق  هیاـس  مهدزون 
يهیاس رد  نتفر  هار  زاوج  هچ  رگا  دـنکن  لالظتـسا  دـشابن  وا  رـس  يالاب  هک  يزیچ  ره  لمحم و  يولهپ  هب  هک  تسا  نآ  طوحأ  طوحألا و 

دمآ تفر و  دـنچ  ره  ندرک  لزنم  تقو  رد  اهنآ  عیمج  تسا  زیاج  تسین و  ( 27  ) ةّوق زا  یلاخ  دشابن  وا  رـس  يالاب  هک  يزیچ  ره  لمحم و 
تهج هب  ترورـض  تقو  رد  تسا  زیاج  نینچ  مه  دّدرت و  ( 28  ) تقو رد  تسا  نآ  كرت  طوحا  هچ  رگا  دنیـشنن  دنک و  دوخ  ياهراک  رد 

هراّفکیب تسا  زیاج  لافطا  هکلب  اهنز  يارب  زا  دهدیم و  هراّفک  نکل  ناراب و  ای  امرگ  ای  امرس  تّدش 

هلأسم 1) )

. دهدب دنفسوگ  ( 29  ) کی يزور  ره  يارب  زا  دناوتب  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  تسا و  دنفسوگ  کی  نتخادنا  هیاس  ۀیدف  و 

ندب زا  تسنوخ  ندروآ  نوریب  متسیب 
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نآ بجوم  هک  دنادب  رگا  دـشاب  ندرک  كاوسم  ای  دـشاب  ندـب  ندیـشارخ  هب  دـنچ  ره  ریغ  هن  دوخ  ندـب  زا  تسنوخ  ندروآ  نوریب  متـسیب 
. نیکسم کی  ماعطا  دناهتفگ  یضعب  تسیدنفسوگ و  نآ  هراّفک  هک  دناهتفگ  یضعب  ترورض و  لاح  رد  نآ  تسا  زیاج  دوشیم و 

نتفرگ نخان  مکی  تسیب و 

دنک تیذا  ار  وا  رگید  ضعب  هداتفا و  وا  ضعب  هکنآ  لثم  دنک  وا  ّتیذا  هکنآ  رگم  دـشاب  نخان  ضعب  دـنچ  ره  نتفرگ  نخان  مکی  تسیب و 
اپ تسد و  نخان  عومجم  رگا  تسا و  نامه  یمامت  نخان  ۀـیدف  هچنانچ  تسا  ( 30  ) ماعط زا  ّدم  کی  ضعب  نآ  ۀیدف  دهدیم و  هیدـف  سپ 
ود رگید  سلجم  رد  دریگب  ادـج  ار  اهاپ  ادـج و  سلجم  کی  رد  ار  اهتـسد  رگا  تسا و  مزـال  دنفـسوگ  کـی  دریگب  دـحاو  سلجم  رد  ار 

. تسا مزال  دنفسوگ 

نادند ندنک  مّود  تسیب 

. تسا طوحا  نآ  تسا و  دنفسوگ  کی  وا  هّرافک  هک  دناهتفگ  یضعب  دیاین و  نوخ  دنچ  ره  تسا  نادند  ندنک  مّود  تسیب 

هدیئور مرح  رد  هک  یهایگ  تخرد و  ندنک  مّیس و  تسیب و 

هراشا

ار وا  دوخ  هکنآ  ای  دشاب  ( 31  ) هدیئور وا  لزنم  ای  کلم  رد  هکنآ  رگم  دشاب  هدیئور  مرح  رد  هک  یهایگ  تخرد و  ندـنک  مّیـس و  تسیب و 
امرخ تخرد  اههویم و  تخرد  فورعم و  تسیهایگ  هک  رخزا  نیا  زا  تسا  هدش  ءانثتسا  دشاب و  هتشاک 

هلأسم 1) )

ضعب رگا  دنفـسوگ و  کی  دشاب  کچوک  رگا  دهدیم و  هراّفک  واگ  کی  دشاب  گرزب  رگا  هک  دـناهتفگ  یعمج  دـنکب  ار  یتخرد  رگا  و 
رافغتسا زج  هب  تسین  هراّفک  هایگ  رد  ار و  نآ  تمیق  دشاب  تخرد 

هلأسم 2) )

تـسین مرُحم  ّصتخم  مکح  نیا  هک  نادـب  دـینکن و  عطق  وا  تهج  هب  دوخ  نکل  دروخب و  ار  فلع  هک  ار  دوخ  رتش  نتـشاذگ  تسا  زیاج  و 
. دوشب مرح  هایگ  ضعب  عطق  بجوم  هچ  رگا  فراعتم  وحن  هب  نتفر  هارب  تسین  یکاب  تسا و  تباث  سک  همه  يهرابرد  هکلب 

نتشادرب حالس  مراهچ  تسیب و 

یـضعب حیرـص  ترورـض و  تهج  هب  رگم  دـنیوگ  برح  تلآ  قاری و  ار  هچ  ره  هزین و  ریـشمش و  لـثم  نتـشادرب  حالـس  مراـهچ  تسیب و 
نت هب  دنچ  ره  تسا  حالس  نتـشاد  هارمه  مدع  طوحا  تسا و  حالـس  موهفم  رد  عفد  هن  ظفح  تالآ  زا  نآ  هبـش  دوخ و  هرز و  لثم  لوخد 
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. ملاعلا هللاو  دشاب  رهاظ  هک  یتروص  رد  دشابن و  وا 

. تسا دصقم  هس  نآ  رد  عتمت و  هرمع  فاوط  ّمود ؛ لصف 

فاوط ةدارا  نامز  ات  تسا  مارحلا  دجسم  هّکم و  لوخد  تاّبحتسم  رد  لّوا  دصقم 

هب دریگ و  تسد  رد  نیلعن  دنک و  هنهرب  اپ  دنک و  مرح  لوخد  لسغ  دیآ و  دورف  رتش  زا  دسرب  هّکم  مرح  هب  نوچ  هک  تسا  ّتنـس  هک  نادب 
ّلج ملاع  دنوادخ  یلاعت  ّقح  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  تهج  هب  دنک  نینچ  هک  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد  دوشب و  مرح  لخاد  ناونع  نیا 

لوخد تقو  رد  دننک و  هدروآ  رب  ار  وا  تجاح  رازهدـص  هنـسح و  رازه  دـص  وا  يارب  زا  دـسیونب  هانگ و  رازه  دـص  وا  زا  دـنک  وحم  هرکذ 
دناوخب ار  اعد  نیا  مرح 

مهللا قیمع -  جـف  لک  نم  نیتأی  رماض  لک  یلع  الاجر و  كوتأی  جـحلاب  سانلا  یف  نذا  و  قحلا : کلوق  کـباتک و  یف  تلق  کـنا  مهللا  »
لک كرمال و  اعیطم  کل  ابیجتـسم  کئادـنل و  اعماس  قیمع  جـف  ةدـیعب و  ۀقـش  نم  تئج  دـق  کـتوعد و  باـجا  نمم  نوکا  نا  وجرا  ینا 

کیدـل و ۀـلزنملا  کیلا و  هبرقلا  كدـنع و  ۀـفلزلا  کلذـب  یغتبا  هل  ینتقفو  ام  یلع  دـمحلا  کلف  یلا  کـناسحا  یلع و  کلـضفب  کـلذ 
کباقع کباذـع و  نم  ینمآ  رانلا و  یلع  یندـب  مرح  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  کنمب ، اهنم  یلع  ۀـبوتلا  یبونذـل و  ةرفغملا 

«. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب 
نوچ لد و  مارآ  هب  نت و  مارآ  هب  دوش  هّکم  لخاد  نوچ  دوش و  رّسیم  رگا  دنک  رگید  لسغ  همّظعم  هّکم  لوخد  تهج  هب  هک  تسا  ّتنس  و 

یـضعب دـنور و  هنیدـم  هار  زا  هک  تسا  یناسک  ّصتخم  مکح  نیا  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دوش و  لخاد  هکم  يـالاب  هار  زا  دوش  هکم  لـخاد 
باب ربارب  لاحلا  رد  نآ  هک  دناهتفگ  دوش و  لخاد  هبیش  ینب  رد  زا  دوش  لخاد  نوچ  دناهدرک و  رکذ  مارحلا  دجـسم  لوخد  تهج  هب  لسغ 

دجسم رد  رب  نت  لد و  مارآ  عوشخ و  عوضخ و  لامک  اب  اهنوتس و  ات  دیایب  تسار  دوش  لخاد  مالسلا  باب  زا  نوچ  هک  دیاب  تسا  مالـسلا 
ُمالّـسلا ُهّللا ، َءاش  ام  َو  ِهّللِاب  َو  هّللا  مِْسب  ُُهتاکََرب ، َو  ِهّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِّیبّنلا  اهّیَأ  َْکیَلَع  ُمالّـسلا   » تسا حیحـص  ربخ  رد  هچنانچ  دـیوگب  دتـسیاب و 

رد و  َنیَِملاـْعلِاّبَر » ِِهّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهّللا  ِلـِْیلَخ  َمیِهاْربإ  یلَع  ُمالّـسلا  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُـسَر  یلَع  ُمالّـسلَا  ِِهلُـسُر ، َو  ِهّللا  ِءاـِیْبنأ  یلَع 
: دیوگب هک  تسا  دراو  رگید  تیاور 

ُمالّـسلا َو  ِِهّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِِهّلل  ِءامْـسْألا  ُْریَخ  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یّلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀـِّلم  یلَع  َو  ُهّللا  َءاش  ام  َو  ِهّللا  َیلإ  َو  ِهّللا  َنِم  َو  ِهّللِاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب  »
ُمالّسلا ِِهلُسُر ، َو  ِهّللا  ِءاِیبنأ  یلَع  ُمالّـسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِّیبّنلا  اَهّیَأ  َْکیَلَع  ُمالّـسلا  ِهّللاْدبَع ، ِْنب  ْدّمَُحم  یلَع  ُمالّـسلا  ِهّللا ، ِلوُسَر  یلَع 

یلَع ّلَص  ّمُهّللَأ  َنیِحلاّصلا ، ِهّللا  ِدابِع  یلَع  َو  اْنیَلَع  ُمالّـسلا  َنیَِملاْعلا ، َّبر  ِِهّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنِیلَـسرُْملا  یَلَع  ُمالّـسلا  ِنمْحّرلا ، ِْلِیلَخ  میهاربا  یلَع 
ِلآ َو  َمیِهاْربإ  یلَع  َتْمّحَرَت  َو  َتْکَراب  َو  َْتیّلَـص  امَک  دّمَُحم  َلآ  َو  ًادّمَُحم  ْمَحْرا  َو  ٍدّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّمَُحم  یلَع  ْكِراب  َو  دّـمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّـمَُحم 

َو َِکلُـسُر  َو  َِکئاِیْبنأ  یلَع  َو  َِکلِیلَخ  َْمیِهاْربإ  یلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  َِکلوُسَر ، َو  َكِدـْبَع  ٍدّـمَُحم  یلَع  ّلَص  ّمُهّللأ  ٌدـْیِجَم ، ٌدـیِمَح  َکـّنإ  َمیهاْربإ 
َو َِکتاضْرَم  َو  َِکتَعاط  یف  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  َِکتَمْحَر  َباْوبأ  ِیل  ْحَْـتفا  ّمُهّللأ  َنیَِملاْعلا ، َّبر  ِِهّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنِیلَـسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَـس  َو  ْمِْهیَلَع  ْمّلَس 
َو ُهَدِـجاَسَم  ُرُمْعَی  ْنّمِم  ینَلَعَج  َو  ِهِراّوُز  َو  ِهِدـْفَو  ْنِم  ینَلَعَج  يذـّلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلا  َکِهْجَو ، ُءانَث  ّلَج  ینَْتیَْقبأ  اـم  ًادـَبأ  ِناـمیِْإلا  ِظـْفِِحب  ِینْظَفْحا 

ٍروُزَم ُمَرْکأ  َو  ِّیتأَـم  ُْریَخ  َْتنأ  َو  ُهَراز  َو  ُهاـتأ  ْنَِـمل  ّقَـح  ِّیتأَـم  ّلُـک  یلَع  َو  َکـِْتَیب  یف  َكُِرئاز  َو  َكُدـْبَع  ّینإ  ّمُـهّللأ  ِهیِجاـُنی ، ْنّـمِم  ینَلَعَج 
َُهل ْنُکت  َْمل  َو  َْدلُوت  َْمل  َو  ِْدلَت  َْمل  ٌدَمَـص  ٌدَحَا  ٌدِحاو  َّکنِأب  ََکل  َکیِرَـش  َكَدْحَو ال  َْتنأ  ّالإ  َهلإ  ُهّللا ال  َتنأ  َّکنَأب  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای  َُکلَأْسَأَف 
ْنأ َُکلَأْسأ  ُمیرَک  ای  ُراّبَج  ای  ُدِجام  ای  ُمیِرَک  ای  ُداوَج  ای  ِِهْتَیب  ِلْهأ  یلَع  َو  هلا  ِْهیَلَع و  ُهّللا  یّلَـص  َُکلوُسَر  َو  َكُدـْبَع  ًادّـمَُحم  ّنأ  َو  ٌدَـحأ  ًاوُفُک 

«. ِراّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  ِینَیِطُْعت  ٍءیش  َلّوأ  َكاّیإ  یتَرایِِزب  َياّیإ  َکَتَفُْحت  َلَعْجَت 
: دیوگیم هبترم  هس  سپ 
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: دیوگیم سپ  ِراّنلا .» َنِم  یتَبَقَر  ُّکف  ّمُهّللأ  »
مارحلادجسم لخاد  سپ  ِمَجَْعلا .» َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  ّرَـش  َو  ّنِْجلا  َو  ِْسنِْالا  ِْنیِطایَـش  ّرَـش  یّنَع  ْأَرْدا  َو  ِّبیّطلا  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  ّیَلَع  ْعِسْوأَو  »

: وگب نکب و  همظعم  هبعک  هب  يور  دراد و  رب  ار  اهتسد  سپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  ییوگیم  دوشیم و 
يّذلا ِِهّلل  ُدْمَْحلا  يرْزِو ، یّنَع  َعَضَت  ْنأ  َو  یتَئیِطَخ  ْنَع  َزَواجَتَت  ْنأ  َو  ِیَتبْوَت  َلَبْقَت  ْنأ  یِکِسانَم  ِلّوأ  یف  َو  اذه  یماقَم  یف  َُکلَأْسأ  ّینإ  ّمُهّللَا  »

َو َكُْدبَع  دبعلا  نا  ّمُهّللأ  َنیَملاْعِلل  ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  ًاْنمأ  َو  ِساّنِلل  ًَۀباثَم  ُهَْتلَعَج  يّذلا  ُمارَْحلا  َُکْتَیب  اذه  ّنأ  ُدهْـشأ  ّینإ  ّمُهّللأ  َمارَْحلا  ُهَْتَیب  ِینَغَّلب 
ِِفئاْخلا َْکَیلإ  ِْریِقَْفلا  َۀـَلأْسَم  َُکلَأْسأ  َكِرَدَِـقب  ًایـضار  َكِْرمِأل  ًاْعیِطُم  َکَتَعاط  ّمُؤأ  َو  َکَـتَمْحَر  ُُبلْطأ  ُْتئِج  َکـُْتَیب  َْتیَْبلا  َو  َكُدََـلب  َدَـلَْبلا 

«. َِکتاضْرَم َو  َِکتَعاِطب  ِیْنلِمْعَتْساو  َِکتَمْحَر  َباْوبأ  ِیل  ْحَْتفا  ّمُهّللأ  َِکَتبوُقُِعل 
: وگب نک و  هبعک  هب  باطخ  سپ 

«. َْنیَِملاْعِلل ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  ًاْنمَا  َو  ِساّنِلل  ًَۀباثَم  ِکَلَعَج  َو  ِکَمّرَک  َو  ِکَفّرَش  َو  ِکَمّظَع  يّذلا  ِِهّلل  ُدْمَْحلأ  »
: دیوگب دنک و  وا  يوس  هب  ور  دتفا  دوسألارجح  رب  رظن  نوچ  و 

ِهِْقلَخ ْنِم  ُرَبْکأ  ُهّللا  ُرَبْکأ ، ُهّللا  َو  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  َو ال  ِهّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُـس  ُهّللا  اَنادَه  ْنأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِّذلا  ِِهّلل  ُدْـمَْحلأ  »
ّیَح ال َوُه  َو  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْـمَْحلا  َُهل  َو  ُکلُْملا  َُهل  َُهل ، َْکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  ُرَذْـحَا ال  َو  یـشْخأ  اّمِم  ُرَبْکأ  ُهّللا  َو 
َو َْتیّلَـص  ام  ِلَْضفأَک  دمحم  ِلآ  َو  ٍدّمَُحم  یلَع  ْكِراب  َو  ٍدّمَُحم  ِلا  َو  ٍدّمَُحم  یلَع  ّلَص  ّمُهّللا  ٌریِدَق ، ٍءیَـش  ّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی 

ّمُهّللأ َنیَِملاْعلا  َّبر  ِهّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنِیلَـسْرُملا  َو  َنیِّیبّنلا  ِعیمَج  یلَع  ٌمالَـس  َو  ٌدیجَم  ٌْدیِمَح  َّکنإ  َمیِهاْربإ  ِلآ  َو  َمیِهاْربإ  یلَع  َتْمّحَرَت  َو  َتْکَراب 
«. ََکباتِک ُِعبّتأ  َو  َکَلُسُر  ُقّدَصُأ  َو  َكِدْعَِوب  ُنِمُوا  ّینإ  لص 

دمح و رادرب و  ار  اهتـسد  یـسر  دوسالا  رجح  کیدزن  هب  نوچ  سپ  ادخ  باذع  سرت  زا  راذـگب  هاتوک  ار  اهماگ  وش و  هناور  ّینأت  هب  سپ 
یلامیم دوسالا  رجح  هب  ار  ندب  ور و  تسد و  سپ  ینم  لبقت  مهللا  وگب  تسرفب و  دّمحم  لا  دّمحم و  رب  تاولص  روآ و  اج  هب  یهلا  يانث 

: وگب نکب و  هراشا  یلامب  ار  تسد  یناوتن  رگا  لامب و  تسد  یسوبب  یناوتن  رگا  ار و  وا  یسوبیم  و 
ْنأ ال ُدَهْـشأ  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِّیبَن  ِۀّنُـس  یلَع  َو  َِکباتِِکب  ًاقیِدْصَت  ّمُهّللأ  ِةافاوُْملِاب  ِیل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  ِیقاثیِم  َو  اُهْتیّدأ  ِیتَنامأ  ّمُهّللأ  »
َو ِناْطیّـشلا  ِةَدابِع  َو  يّزُْعلا  َو  ةاللا  َو  ِتوُغاطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَک  َو  ِهّللِاب  ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادّمَُحم  ّنأ  َو  َُهل  َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ 

: وگب ناوخب و  ار  یضعب  یناوخب  ار  همه  یناوتن  رگا  و  ِهّللا » ِنود  ْنِم  یعُْدی  ِّدن  ّلُک  ِةَدابِع 
َو ِْرقَْفلا  َو  ِْرفُْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعأ  ّینإ  ّمُهّللأ  ِینْمَحْرا ، َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  یتَْحبـس  ْلَْبقاَف  ِیتَبْغَر  ْتَمُظَع  َكَْدنِع  امِیف  َو  يِدَـی  ُتْطََـسب  َْکیلإ  ّمُهّللأ  »

«. ِةَرِخْالا َو  اینّدلا  یف  َيْزِْخلا  ِِفقاوَم 

نآ ماکحا  زا  یضعب  فاوط و  تابجاو  مود ؛ دصقم 

هراشا

یسک سپ  تسا  هرمع  ناکرا  زا  فاوط  هبعک و  هناخ  فاوط  هب  دنک  ادتبا  هک  تسبجاو  هّکم  لوخد  زا  دعب  عتمت  ةرمع  هب  فّلکم  هک  نادب 
هچ دـشاب  هلأسم  هب  ملاـع  هچ  تسا  لـطاب  وا  هرمع  تاـفرع  هب  فوقو  زا  شیپ  دوشن  وا  زا  نکمتم  هک  یتقو  اـت  دـنک  كرت  ار  وا  ًادـمع  هک 

تهج هب  وا  عّتمت  ّجح  هک  یـسک  فالخ  هب  تسیوق  هدنیآ  لاس  رد  وا  رب  ّجـح  ياضق  بوجو  دوشیم و  دارفا  ّجـح  وا  ّجـح  ًارهاظو  لهاج 
دمآ دهاوخ  هچنانچ  دوش  دارفا  هب  لدب  رذع 

هلأسم 1) )
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نتشگرب زا  دشاب  رّسعتم  ای  رّذعتم  دشاب و  هتفر  دوخ  دلب  هب  رگا  دشاب و  هک  تقو  ره  نآ  هب  نایتا  تسا  مزال  دنک  كرت  ًاوهس  یـسک  رگا  و 
دنک ( 32  ) هداعا زین  ار  یعس  هدروآ  اج  هب  ار  یعس  رگا  دریگب و  بیان 

هلأسم 2) )

هدزاود فاوط  تابجاو  هک  نادب  وا و  يارب  زا  دـنریگیم  بیان  ّالا  دـنهدیم و  فاوط  دـنریگیم و  شود  ار  وا  تسا  نکمم  رگا  ضیرم  و 
. لخاد بجاو  نآ  زا  تفه  جراخ و  طرش  نآ  زا  جنپ  تسا  رما 

: لّوا طرش 
ياـنثا رد  رگا  تسا و  لـطاب  وا  فاوط  دـنک  فاوط  ۀـّلفغ  ثدـحم  رگا  ثدـحم و  زا  بجاو  فاوط  تسین  زیاـج  سپ  ثدـح  زا  تراـهط 

زا لبق  رگا  دنک و  مامت  ( 33  ) عطق عضوم  زا  دریگیم و  تراهط  دنکیم و  عطق  هدوب  فصن  زواجت  زا  دـعب  رگا  سپ  دوش  ثدـحم  فاوط 
نتفرگ زا  دعب  نآ  نتـسکش  ای  ثدح  زا  دـعب  تراهط  نتفرگ  رد  کش  مکح  هک  نادـب  دریگ و  رـس  زا  تراهط  زا  دـعب  ار  فاوط  هدوب  نآ 

و ( 34  ) ؤضو رد  دشاب  روذعم  رگا  فرح و  هب  افرح  زامن  تهج  هب  تراهط  رد  تسکـش  مکح  نآ  يانثا  رد  نآ و  زا  دـعب  فاوط و  زا  لبق 
دنک مّمیت  نآ  هب  هک  يزیچ  بآ و  رگا  هدش و  رّرقم  ةولص  تهج  هب  ممیت  رد  هک  يوحن  هب  فاوط  ۀحابا  تهج  هب  مّمیت  تسا  بجاو  لسغ 

بنج و ریغ  رد  ( 35  ) طوحا دریگیم و  بیان  نّکمت  زا  سأی  اب  هک  تسفاوط  زا  نّکمتم  ریغ  مکح  نآ  مکح  سپ  دـشابن  دوجوم  کیچیه 
بئان دـنک  فاوط  هکنآ  زا  دـعب  ّممیتم  بنج  هک  تسا  نآ  طوحا  هچنانچ  دـنک  فاوط  زین  دوخ  هک  تسنآ  هضاحتـسم  ءاسفن و  ضیاـح و 

ار لاـمعا  ریاـس  دریگیم و  بیاـن  فاوط  يارب  زا  دوـشن  كاـپ  تسا  هّکم  رد  هک  یناـمز  همه  دـشاب و  ضیاـح  رگا  نز  هک  نادـب  دریگ و 
. دنکیمن فاوط  رگید  شدوخ  ممّیتم  بنج  لثم  دروآیم و  اج  هب  شدوخ 

: میّود طرش 
یلع حورق  حورج و  مد  مهرد و  زا  رتـمک  مد  لـثم  تسا  ّوـفعم  زاـمن  رد  هک  دـشاب  یتساـجن  دـنچ  ره  تساـجن  زا  تخر  ندـب و  تراـهط 
ملاع سپ  دـنک  فاوط  رگا  تسیوقا و  نآ  فالخ  هچ  رگا  دجـسم  رد  تساجن  قلطم  لاخدا  تمرح  هب  لوق  هظحالم  هب  ًاصوصخ  طوحالا 
هلازا ار و  فاوط  دنک  عطق  هک  دننارب  یعمج  فاوط  يانثا  رد  دوش  ملاع  رگا  تسا و  تّحـص  رهظا  فاوط  زا  غارف  زا  دـعب  تساجن  هب  دوش 

هک ریثک  لعف  لّلخت  اب  ًاصوصخ  ماـمتا  زا  ( 36  ) دـعب تسا  فانیتسا  طوحا  ار و  فاوط  دـنکیم  مامت  ددرگیم و  رب  ار و  تساجن  دـنکیم 
لاح رد  دوش  ندـب  ای  بوث  ضراع  تساـجن  هاـگ  ره  مکح  تسا  نینچمه  طوش و  راـهچ  لاـمکا  زا  لـبق  دـشاب  هدوب  فاوط  عطق  بجوم 
. تسا فاوط  ةداعا  طوحا  و  ( 37  ) يوقا سپ  دنک  فاوط  ار و  تساجن  دنک  شومارف  رگا  تسا و  رهظا  اجنیا  رد  مامتا  تیافک  فاوط و 

: مّیس طرش 
تـسا طرـش  نیا  توبث  طوحا  تسین و  ناـنز  يهراـبرد  طرـش  نیا  تسا و  لـطاب  فاوط  نآ  نودـب  سپ  نادرم  ّقح  رد  تسا  ندرک  هنتخ 

زا نز  سپ  دوب  دـهاوخ  لطاب  ناشیا  زا  ءاسن  فاوط  ار  اهنآ  دـنهد  فاوط  ای  دـنک  فاوط  هنتخ  نودـب  رگا  سپ  کچوک  لاـفطا  يهراـبرد 
. بیان ای  دوخ  هب  دنیامن  ءاسن  فاوط  كرادت  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  لالح  غولب  زا  دعب  ناشیا  يارب 

: مراهچ طرش 
رظن نآ  رد  تسیّلصم  سابل  طیارش  عیمج  هظحالم  طوحا  هکلب  ( 38  ) هحابا نآ  رد  تسا  ربتعم  يوقا و  هکلب  طوحا  رب  انب  تسا  تروع  رتس 

. تسا زامن  مکح  رد  فاوط  هک  روهشم  ثیدح  هب 
: مجنپ طرش 

تعاـطا تهج  هب  مالـسالا  ۀّـجح  ضرف  زا  عـّتمت  هرمع  فاوـط  منکیم  هبعک  يهناـخ  فاوـط  رود  تفه  هک  دـنک  نینچ  ّتین  تسا و  ّتین 
: سپ تسا  تفه  نآ  تقیقح  رد  لخاد  تابجاو  اّما  ملاع و  دنوادخ  نامرف 
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: لّوا
تقیقح هجو  رب  ینعم  نیا  قّقحت  نوچ  دوسـالارجح و  ماـمت  رب  دـنک  رورم  وا  ندـب  ماـمت  هک  يوـحن  هب  دوسـالارجح  هب  تسا  ندرک  ادـتبا 

ءازجا نیرتـشیپ  اـب  ار  دوـخ  ندـب  ءازجا  نیرتـشیپ  دـیامن  يذاـحم  هکنآ  هب  نآ  قّـقحت  رد  دوـشیم  اـفتکا  تسا  رّذـعتم  هکلب  رّـسعتم  رایـسب 
ای تسا  ینیب  فرط  وزج  نآ  ایآ  هک  تسا  وا  ندب  يازجا  همه  رب  مّدـقم  ناسنا  زا  هک  يوزج  نییعت  رد  هدـش  عقاو  مالک  اذـهل  دوسالارجح 

دوسالارجح مّدـقم  ءزج  اّما  تسا و  مکـش  لّوا  ءزج  دـنانیطب  هک  یـضعب  رد  هکنآ  یّتح  دوشیم  فلتخم  ای  تساهاپ  ماهبا  تشگنا  فرط 
هعیـش و ماحدزا  اب  ًاصوصخ  تسا  رّـسعت  تیاغ  رد  هروکذـم  تاذاحم  يهظحـالم  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسناـهنپ و  هرقن  هکنت  ریز  رد  سپ 

تاذاحم هب  هّنظم  ای  ملع  لیصحت  اهنآ  يهظحالم  هب  هدننک  فاوط  صخش  هک  دناهدرک  بصن  گنـس  ود  اجنآ  رد  هکنآ  اب  فاوط  رد  یّنس 
: هجو دنچ  رب  جرح  تّقشم و  نیا  عفر  رد  مهرارسا  هللا  سّدق  نیّرخأتم  ءاملع و  ۀنایم  هدش  عقاو  فالتخا  اذهل  دنکیم  دوسألارجح 

. نآ لّوا  هن  تسا  رجح  هب  ادتبا  تسا  بجاو  هک  ردقنآ  تسا  دوسألارجح  لّوا  هب  ادتبا  بوجو  عنم  لّوا  هجو 
. تسا رجح  لّوا  لباقم  هک  دنیوگ  فرع  رد  هک  ردق  نیمه  ینعی  دنکیم  تیافک  هّیفرع  تاذاحم  هکنآ  میّود  هجو 

عـضوم نامه  هب  نآ  ءاهتنا  دشاب و  هدوب  رجح  يذاحم  زا  بجاو  رد  ادتبا  هک  دـنک  ّتین  رتشیپ  یکدـنا  زا  فّلکم  صخـش  هکنآ  مّیـس  هجو 
رگا دوب و  دهاوخ  یفاک  دوش  رجح  يذاحم  هک  یتقو  ات  درادب  یقاب  نهذ  رد  ار  ّتین  نیا  دشاب و  هدوب  هّیملع  همّدقم  بابزا  دیاز  يذاحم و 

يوقا و هجو  نیا  تسا و  لعف  رب  یعاد  ّتین  هک  نیا  رب  انب  تسین  مه  ناب  تجاح  دشاب  راوشد  زین  نیا  ۀمادتسا  تسا  رـضاح  بلق  رد  هچنآ 
دندروآ اج  هب  فاوط  هراوس  ص )  ) تانیاک رخف  ترضح  هک  تسا  هتسویپ  تّحص  هب  هچنآ  تسا  لومحم  نیمه  رب  تسا و  طوحا 

: مّود
زین اج  نیا  رد  رجح و  لّوا  ءزجب  ندب  لّوا  ءزج  تاذاحم  زا  دعب  ّالا  دوشیمن  قّقحتم  ینعم  نیا  دوسالارجح و  هب  تسیرود  ره  ندومن  متخ 

تاذاجم هب  ملع  لیـصحت  تهج  هب  جراخ  تسیاهمّدـقم  دـیاز  هکنآ  دـصق  هب  دورب  دایز  يردـق  هرود  مامتا  هب  ملع  لیـصحت  تهج  هب  رگا 
. دوب دهاوخ  یفاک 

: مّیس
تهج هب  دـنک  هبعک  يهناخ  هب  ور  فاوط  ءازجا  ضعب  رد  صخـش  رگا  سپ  دراذـگ  ّپچ  تسد  هب  ار  هناخ  فاوط  لاوحا  عیمج  رد  هکنآ 

بوسحم فاوط  زا  ءزج  نا  دوش  هناـخ  هب  ور  اـی  هناـخ  هب  تشپ  ماـحدزا  تقو  رد  جاّـجح  ۀـمدص  هب  هکنآ  اـی  نآ  ریغ  اـی  ناـکرا  ندیـسوب 
رگا هک  ع )  ) لیعامسا رجح  باب  ود  زا  نتشذگ  تقو  رد  دوشیم  لاکـشا  اج  نیا  زا  دیامن و  ءزج  نامه  هداعا  تسا  بجاو  دوب و  دهاوخن 

رد هناخ  درذـگب  تشاد  هک  میقتـسم  ّطخ  نامه  هب  رجح  باب  زا  دـشاب و  پچ  شود  رد  هناخ  هک  یلاح  رد  دـیایب  دوسالا  رجح  زا  صخش 
تیب قادـصم  وا  نکل  تسه  پچ  شود  رب  رجح  هچ  رگا  دـتفایم  وا  رـس  تشپ  هب  دوشیم  ّدر  وا  پچ  شود  زا  رجح  باب  تاذاحم  تقو 

پچ يهناش  هک  دوخ  پچ  فرط  هب  دننکیم  جک  ار  دوخ  ندب  يردق  رجح  باب  هب  ندیـسر  زا  لبق  نیطاتحم  ضعب  تهج  نیا  زا  تسین و 
يهناش ات  دوخ  تسار  بناج  هب  دننکیم  جک  ار  دوخ  ندـب  يردـق  رجح  رگید  باب  هب  ندیـسر  زا  لبق  نینچمه  دوشن و  در  هناخ  زا  ناشیا 

هناخ ۀشوگ  هب  هک  میقتسم  ّطخ  نامه  هب  صخش  رگا  هک  ارچ  ناکرا  هب  ندیـسر  تقو  رد  دننکیم  ار  ّتقد  نیمه  دوشن و  ّدر  هناخ  زا  پچ 
تاملک زا  اهّتقد  نیا  هظحالم  نکل  تسا  رتلکـشم  اجنیا  رد  رما  دوشیم و  ّدر  وا  پچ  شود  زا  هناخ  دوش  فرحنم  اـج  نآ  زا  دـسریم 
دافتـسم نیمه  زین  رابخا  زا  فاطم و  ءازجا  عیمج  رد  میقتـسم  ّطخ  هب  تسا  فاوط  تیافک  ناشیا  تاـملک  رهاـظ  هکلب  دـیاییمن  رب  ءاـملع 

دـشاب هناـخ  لـخاد  ع )  ) لیعامـسا رجح  رگا  دوخ و  رتش  رب  هراوس  ص )  ) هاـنپ تلاـسر  ترـضح  فاوط  نّمـضتم  هچنآ  ًاـصوصخ  دوشیم 
. تسین یفخم  هچنانچ  تسا  عفدنم  لصا  زا  لّوا  لاکشا  دناهداد  روهشم  هب  تبسن  هچنانچ 

: مراهچ
تسا مالسلا  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  ءایبنا  زا  يرایسب  هکلب  تسا  ترضح  نآ  ردام  نفدم  هک  تسا  لیعامسا  ترضح  رجح  ندرک  لخاد 
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تسا و لطاب  هرود  نآ  ینعی  طوش  نآ  سپ  فاوط  ءانثا  رد  دوش  نآ  لخاد  رگا  سپ  دوشن  وا  لـخاد  ددرگب و  وا  رود  هکنآ  هب  فاوط  رد 
لـصا نالطب  یـضعب  زا  هکلب  دـناهدومن  حیرـصت  نآ  هب  یعمج  هچنانچ  هدـشن  رجح  لخاد  هک  یعـضوم  زا  نآ  كرادـت  دـنکیمن  تیافک 

. نآ مامتا  زا  دعب  تسا  فاوط  ّلک  ةداعا  طوحا  اذهل  تسا و  رابخا  یضعب  رهاظ  هچنانچ  هدش  لقن  فاوط 
: مجنپ

هک ینعم  نیا  هب  بناوج  عیمج  رد  مالسلا  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  ماقم  هبعک و  يهناخ  نایم  رد  تسا  فاوط  ندوب 
تاهج عیمج  زا  رادـقم  نیا  يهظحـالم  تسا و  فصن  عارذ و  شـش  تسیب و  ًاـبیرقت  هک  ماـقم  هناـخ و  نیب  اـم  تفاـسم  دوشیم  هظحـالم 

تسا و لطاب  جراخ  ردقنآ  هب  تبـسن  فاوط  روکذم  رادقم  رب  هدایز  دوش  هناخ  زا  رود  فاوط  لاوحا  ضعب  رد  صخـش  رگا  سپ  دوشیم 
زا شیپ  رجح  فرط  زا  فاوط  ّلحم  سپ  رهظالا  لب  طوحالا  یلع  تسا  روکذم  رادـقم  زا  دوشیم  عارذ  تسیب  ًابیرقت  هک  لیعامـسا  رجح 

رهظا هکلب  طوحا  فاطم  رد  ءزج  نآ  ةداعا  هدش و  جراخ  فاطم  زا  دوش  رود  رجح  زا  نیا  زا  هدایز  رگا  سپ  تسین  يرـسک  عارذ و  شش 
. دوب دهاوخ 

: مشش
تـسا ناورذاش  هب  یّمـسم  هک  هناخ  فارطا  رد  تسیکچوک  ۀّفـص  نا  تسا و  بوسحم  نآ  زا  هچنآ  هناخ و  زا  تسا  هدننک  فاوط  جورخ 

ءانثا رد  رگا  نینچ  مه  مزال و  نآ  ةداعا  تسا و  لطاب  فاوط  زا  ءزج  نآ  دور  هار  نآ  رب  هدـننک  فاوط  صخـش  لاوحا  ضعب  رد  رگا  سپ 
زا دـنکن  زارد  ار  دوخ  تسد  فاوط  ءاـنثا  رد  هکنآ  طوحا  هکلب  مالـسلا  هیلع  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  لیعامـسا  رجح  راوید  رب  دور  ـالاب  فاوط 

. دراذگن رجح  راوید  يور  رب  تسد  نینچمه  نآ و  ریغ  ای  ناکرا  مالتسا  تهج  هب  هناخ  راوید  هب  ناورذاش  فرط 
: متفه

تـسا بجاو  دشاب  هدوب  ًادمع  رگا  رتشیب  ای  ار  یطوش  دـنک  مک  رگا  سپ  دایز  هن  مک و  هن  دـنک  فاوط  رود  تفه  ینعی  طوش  تفه  هکنآ 
فاوط عطق  لخاد  نآ  سپ  دـشاب  هدـش  تالاوم  تاوف  رگا  دـشاب و  هدوب  تالاوم  توف  بجوم  هک  ریثک  لـعف  مدـع  تروص  رد  نآ  ماـمتا 

زا لّوا و  رد  دنکیم  مامت  سپ  نآ  مدع  فصن و  زواجت  نیب  اما  تسا  لیـصفت  روهـشم  هدرک  مک  ًاوهـس  رگا  دمآ و  دهاوخ  ًادـمع و  تسا 
نیب اـم  دـناهداد  لیـصفت  یـضعب  دریگیم و  بیاـن  سپ  دوـخ  نطو  هب  تـعجارم  زا  دـعب  رگم  دوـشن  رّکذـتم  رگا  یناـث و  رد  دریگیم  رس 

هداعا مامتا و  نآ  زا  طوحا  تسا و  طوحا  لوق  نیا  یناث و  رد  دنکیم  فانیتسا  لّوا و  رد  دنکیم  مامتا  سپ  رتشیب  طوش و  کی  یشومارف 
نیب نارق  رد  لـخاد  دـشاب  رگید  فاوط  ّتیئزج  دـصق  هب  رگا  سپ  رتمک  اـی  رتـشیب  اـی  ار  یطوش  دـنک  ( 39  ) هدایز رگا  اـّما  اـقلطم و  تسا 

فاوط هب  يررـض  سپ  دـشاب  ّتیوغل  دـصق  هب  رگا  تسا و  هورکم  هلفاـن  رد  تسا و  لـطبم  هکلب  ( 40  ) مارح هضیرف  رد  هک  تـسا  نیفاوـط 
رد رگا  سپ  دنک  فاوط  نیا  ّتیئزج  دـصق  رگا  طوش و  تفه  مامتا  زا  دـعب  هچ  ءانثا  رد  هچ  دـنک  فاوط  لّوا  رد  ار  دـصق  نیا  هچ  درادـن 
رد رگا  نینچ  مه  تشذگ و  هچنانچ  تسین  عورـش  لّوا  زا  فاوط  نالطب  رد  یلاکـشا  سپ  ّتیئزج  هجو  رب  هدوب  نآ  دصاق  فاوط  يادـتبا 
هاگ ره  هچنانچ  تسفاوط  نالطب  روهـشم  سپ  دـیامن  ار  دـصق  نیا  رخآ  رد  رگا  تسا و  لطاب  تقو  نامه  زا  دـنک  دـصق  نیا  فاوط  ءاـنثا 
زاب تسا  رتدایز  ای  طوش  کی  رگا  دـنکیم و  عطق  تسا  طوش  کی  زا  رتمک  رگا  سپ  دـنک  دایز  ًاوهـس  رگا  دـنک و  دایز  زاـمن  رب  یتعکر 

(41  ) حیحص بجاو  فاوط 
فاوط صخش  رگ  تسا و  فاوط  ةداعا  ًاوهس  یتدایز  رد  یلوا  هقلطم و  تبرق  دصق  هب  طوش  تفه  دنک  مامت  ار  نآ  هک  تسا  ّبحتـسم  و 

هدوب فاوط  ءانثا  رد  رگا  درادن و  رابتعا  شکـش  دشاب  هدوب  فاوط  زا  غارف  زا  دـعب  رگا  سپ  فاوط  ياهطوش  ددـع  رد  دـنک  ّکش  هدـننک 
رابتعا شّکـش  متـشه  ای  تسا  متفه  طوش  نآ  هک  دـنک  ّکش  یطوش  رخا  رد  هکنآ  لثم  یتدایز  مامت و  ناـیم  دـنک  ّکـش  رگا  سپ  دـشاب 
لطاب وا  فاوط  زاب  هک  دـناهتفگ  یـضعب  متـشه  متفه و  هناـیم  تسا  دّدرم  هک  هدوب  یطوش  ياـنثا  رد  رگا  تسا و  ماـمت  وا  فاوط  درادـن و 

مزال فاوط  فاـنیتسا  کـش  روص  عیمج  رد  هکنآ  رهـشا  سپ  تسین  ( 42  ) تفه رب  هداـیز  هک  دـنک  نیقی  رگا  تسا و  طوـحا  نآ  تسا و 
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رب انب  نازا  طوحا  تسا و  طوحا  هلمجلا  یف  هکنآ  اب  تسین  هّوق  زا  یلاخ  لّوا  لوق  دراذـگیم و  لـّقا  رب  ار  اـنب  هک  دـناهتفگ  یعمج  تسا و 
تالاوم هک  يوحن  هب  نآ  ۀّیقب  كرت  ینعی  تسا  بجاو  فاوط  عطق  مدـع  طوحا  هک  نادـب  تسا و  فاوط  ةداعا  نآ  زا  دـعب  مامتا و  لّقا و 

هکلب طوحا  سپ  دش  عطق  بکترم  رگا  دناهدرک و  نآ  زا  عنم  هب  حیرصت  یـضعب  سفن و  شهاوخ  دّرجم  هب  رذع و  نودب  دوش  توف  هّیفرع 
ضرم لثم  دشاب  مامتا  زا  عنام  هک  دوش  قاّفتا  يرذع  رگا  اّما  دشاب و  هدروآ  اج  هب  نآ  زا  طوش  راهچ  هک  دنچ  ره  تسا  نآ  فانیتسا  يوقا 
مامتا یناث و  رد  دـنکیم  فانیتسا  سپ  نآ  مدـع  طوش و  راهچ  ماـمتا  نیب  اـم  تسا  لیـصفت  روهـشم  سپ  راـیتخایب  ثدـح  اـی  ضیح  اـی 
دـشن رداق  رگا  دوشب و  گنت  فاوط  نآ  تقو  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  طوحا  دـشابن  مامتا  رب  رداق  رگا  لّوا و  رد  عطق  عضوم  زا  دـنکیم 

. مامتا رد  دنریگیم  وا  يارب  زا  بیان  دشابن  نکمم  رگا  دنهدیم و  فاوط  دنریگیم و  شود  ار  وا 

فاوط لاح  تاّبحتسم  موس ؛ دصقم 

هراشا

رب کیدزن  ار  اهماگ  دنزن و  ثبع  فرح  دشاب و  یهلا  رکذ  اعد و  لوغـشم  هنهرب  اپ  هنهرب و  رـس  فاوط  لاح  رد  هک  تسا  ّتنـس  هک  نادـب 
هبعک يهناخ  فاوط  هک  ره  هک  تسیورم  ص )  ) لوسر ترضح  زا  ربتعم  دنسب  لاعفا و  زا  تسا  هورکم  زامن  رد  ار  هچنآ  دنک  كرت  دراد و 

یطوش ره  رد  ار  دوسالا  رجح  دـناشوپب و  تروع  مرحمان و  زا  ار  دوخ  مشچ  دراد و  رب  گنت  ار  اهماگ  هنهرب و  رـس  اب  لاوز  تقو  رد  دـنک 
ره ددع  هب  وا  تهج  زا  یلاعت  يادـخ  دیـسیونب  دـنکن  عطق  نابز  زا  ار  یهلا  رکذ  دـسرب و  یـسک  هب  شرازآ  هکنآیب  دـلامب  ندـب  ای  تسد 
وا تهج  زا  دیـسیونب  هجرد و  رازه  داتفه  وا  يارب  زا  تشهب  رد  دـنک  دـنلب  هانگ و  رازه  داتفه  وا  زا  دـنک  وحم  ۀنـسح و  رازه  داتفه  یماگ 
رب وا و  تیب  لها  زا  سک  رازه  داتفه  رد  دزاس  عیفـش  ار  وا  دـشاب و  مهرد  رازه  هد  کی  ره  ياهب  هک  هدـنب  رازه  داـتفه  ندرک  دازآ  باوث 

نیا فاوط  لاح  رد  هک  تسا  ّتنـس  ترخآ و  رد  دـهاوخ  رگا  دـناسرب و  وا  هب  ایند  رد  دـهاوخ  رگا  تجاح  رازه  داتفه  وا  تهج  زا  دروآ 
دناوخب ار  اعد 

ُماْدقَا َُهل  ّزَتْهت  ْيِّذلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسأ  َو  ِضْرَألا  ِدَدُـج  یلَع  ِِهب  یـشُْمی  امَک  ِءاْملا  ِلَلَط  یلَع  ِِهب  یـشُْمی  يِذـّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسأ  ّینإ  ّمُهّللأ  »
يّذلا َکِمْسِاب  َُکلَأْسأ  َو  َْکنِم  ًۀّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلأ  َو  َُهل  َْتبَجَتْساف  ِروُطلا  ِِبناج  ْنِم  یـسُوم  ِِهب  َكاعَد  يِّذلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسأ  َو  َِکتَِکئالَم 

«. اذَک َو  اذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنأ  َکَتَمِْعن  ِْهیَلَع  َتْمَْمتأو  َرّخأَت  ام  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمّدَقَت  ام  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ٍدّمَحُِمل (  ِِهب  َتْرَفَغ 
: ییوگب زین  فاوط  لاح  رد  هک  تسا  ّتنس  بلط و  هب  ار  دوخ  تجاح  و 

«. یِمْسإ ْلّدَُبت  َو ال  یِمْسِج  ّْریَُغت  الَف  ٌْریِجَتْسُم  ٌِفئاخ  ّینإ  َو  ٌْریِقَف  َْکَیلإ  ّینإ  ّمُهّللأ  »
: ناوخب ار  اعد  نیا  تسرفب و  دّمحم  لا  دّمحم و  رب  تاولص  یسر  هبعک  يهناخ  ردب  هک  طوش  ره  رد  و 

َِکب ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  َو  َكُْدبَع  ُدـْبَْعلا  َو  َکُمَرَح  ُمَرَْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  ّمُهّللأ  ِۀـّنَْجلِاب ، ِْهیَلَع  ْقّدَـصَتَف  َِکباِبب ، َُکْنیِکْـسِم  َكُْریِقَف ، َُکِلئاس ، »
ترـضح رجح  هب  نوچ  و  ُمیرَک » ای  ُداوَج  اـی  ِراـّنلا  َنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیناوْخإ  َو  يِدـْلُو  َو  ِیلْهأ  َو  ّيَدـِلاَو  َو  ِینِْقتْعأَـف  ِراـّنلا  َنِم  َکـِب  ِریِجَتْـسُْملا 

: دیوگب دنک و  الط  نادوان  هب  هاگن  دسرب  مالسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  لیعمسا 
َو ّنِجلا  ِۀَقَـسَف  ّرَـش  یّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلـالَْحلا  ِقْزّرلا  َنِم  ّیَلَع  ْعِسْوأ  َو  ِمْقّـسلا  َنِم  ِیِنفاـع  َو  َکـِتَمْحَِرب  ِراـّنلا  َنِم  ِینْرِجأ  َو  َۀـّنَْجلا  ِیْنلِخْدأ  ّمُهّللأ  »

«. ِمَجَْعلا َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  ّرَش  َو  ِْسنْإلا 
: دیوگب دسرب ، هبعک  تشپ  هب  درذگب و  رجح  زا  نوچ  و 

«. ُْمِیلَْعلا ُْعیِمّسلا  َْتنأ  َّکنإ  یّنِم  ُْهّلبَقَت  َو  ِیل  ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَض  ِیلَمَع  ّنإ  ِمَرَْکلا  َو  ِدوُْجلا  اَذای  ِلْوّطلا  َو  ّنَْملا  اَذ  ای  »
: دیوگب درادرب و  تسد  دسرب  ینامی  نکر  هب  نوچ  و 
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ای َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یلَع  َو  ّیَلَع  ِۀَِیفاْعلِاب  ُلّضَفَتُملا  ِۀَِیفاعلِاب و  ُناّنَْملا  َو  ِۀَِـیفاْعلِاب  ُمِْعنُْملا  َو  ِۀَِـیفاْعلا  َقِزاَر  َو  ِۀَِـیفاْعلا  َِقلاَخ  َو  ِۀَِـیفاْعلا  ِّیلَو  ای  ُهّللأ  ای  »
َمَحْرأ ای  ِةَرِخآلا  َو  اْینّدلا  یف  ِۀَِیفاْعلا  َرْکُش  َو  ِۀَِیفاْعلا  َمامَت  َو  َۀَِیفاْعلا  اَْنقُزْرا  َو  ٍدّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّمَُحم  یلَع  ّلَص  امُهَْمیحَر  َو  ِةَرِخآلا  َو  اْینّدلا  َنمْحَر 

«. َْنیِمِحاّرلا
: دیوگب دنک و  الاب  هبعک  بناج  هب  رس  سپ 

َرارِـش ُْهبّنَج  َو  َکِْقلَخ  َرایِخ  َُهل  ِدـْها  ّمُهّللأ  ًاماِما . ًاّیلَع  َلَعَج  َو  ًاِّیبَن  ًادّـمَُحم  َثَعب  يذـّلا  ِهّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِکَـمّظَع  َو  ِکَفّرَـش  يذـّلا  ِهّلل  ُدْـمَْحلَا  »
« َکِْقلَخ

: دیوگب دسرب ، دوسألارجح  ینامی و  نکر  نایم  نوچ  و 
«. ِراّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اینّدلا  یف  اِنتآ  اّنبَر  »

هناخ هب  دیاشگ  هب  ار  اهتسد  دتسیاب و  هناخ  رد  ربارب  ینامی  نک  رب  کیدزن  تسا  هبعک  تشپ  نآ  دسر و  راجتسم  هب  متفه  طوَش  رد  نوچ  و 
: دیوگب هبعک و  هب  دناسرب  ار  دوخ  مکش  دوخ و  يور  و 

ٌْفیعَـض ِیلَمَع  ّنإ  ّمُهّللأ  ُۀَِیفاْعلا . َو  ُجَرَْفلا  َو  ُحْوّرلا  َِکلَِبق  ْنِم  ّمُهّللأراّنلا  َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُناکَم  اذـه  َو  َكُدـْبَع  ُدـْبَْعلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  ّمُهّللأ  »
«. ِراّنلا َنِم  ِهّللِاب  ُریِجَتْسأ  َکِْقلَخ  یلَع  َیِفَخ  َو  یّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلّطااَم  یل  ْرِفْغا  َو  ِیل  ُهْفِعاضَف 

: دیوگب و 
لاق ذا  هقلخ  ضغبال  باجتـسا  نم  ای  ةرفغم  نم  اجاوفا  ۀمحر و  نم  اجاوفا  كدنع  ایاطخ و  نم  اجاوفا  بونذ و  نم  اجاوفا  يدـنع  نا  مهللا 

نکب و ًالّـصفم  یناد  هچ  ره  دوخ  ناهانگ  هب  رارقا  نکب و  رایـسب  اعد  بلط و  هب  ار  دوخ  تجاح  سپ  یل  بجتـسا  نوثعبی  موی  یلا  ینرظنا 
هب نوـچ  سپ  یلاـعت  هللاءاـشنا  يوـشیم  هدـیزرمآ  هّتبلا  هک  نـک  شزرمآ  بـلط  نـک و  رارقا  ًـالمجم  یـشاب  هتـشادن  رطاـخ  هـب  ار  هـچ  ره 

: دیوگب دسر  دوسالارجح 
«. ینَْتیَتآ امِیف  ِیل  ْكِراب  َو  ینَْتقَزَر  اِمب  ِینْعّنَق  ّمُهّللأ  »

اج نآ  دیاسب  راجتـسم  هب  ار  دوخ  ای  ار  ناکرا  دلامب  تسد  ای  دسوبب  ار  رجح  هک  دوریم  هک  هبترم  ره  رد  دـنکب  هظحالم  لامک  دـیابیم  و 
. دوشن لصاح  فاوط  رد  مک  هدایز و  ات  دوش  هناور  اجنآ  زا  دور و  دوخ  ياج  هب  زاب  دروآ  اج  هب  ار  لمع  نیا  نوچ  دنک و  ناشن  ار 

هلأسم 1) )

عـضاوم ریاس  رد  دوشن  نکمم  ماقم  رد  رگا  ماقم و  رد  دروآ  اج  هب  دوش  رّکذتم  هک  تقو  ره  دنک  شومارف  ار  ( 43  ) زامن نیا  یسک  رگا  و 
تسا نا  ةداعا  طوحا  هچ  رگا  دشابن  مزال  هریغ  یعس و  زا  هدروآ  اج  هب  هچنآ  ةداعا  هک  تسا  نیا  رهاظ  ماقم و  هب  برقألااف  برقالا  دجسم 
اهریغ تئارق و  زا  ار  زامن  تابجاو  هک  یـسک  هکنآ  هقحال  لاعفا  نیب  ام  فاوط و  زاـمن  نیب  اـم  بیترت  راـبتعا  رب  دـناهدرک  عّرفتم  یـضعب  و 
تاقوا عیمج  رد  تسا  مزال  فّلکم  رب  اذهل  مالـسالاۀّجح  زا  دش  دهاوخن  هّمذـلا  يرب  سپ  وا  ّجـح  نینچ  مه  تسا و  لطاب  وا  ةرمع  دـنادن 

رد یلو  دـنک  تعامج  هب  ماقم  رد  ار  فاوط  زامن  دوش  نکمم  رگا  دوخ و  زامن  حیحـصت  هب  مارحلا  هللا  تیب  ّجـح  ةدارا  تقو  رد  ًاـصوصخ 
زین تسادارف  هب  ناتیا  طوحا  تسا و  لاکشا  تعامج  هب  ندرک  افتکا 

هلأسم 2) )

دلب رد  دـنچ  ره  دوش  رّکذـتم  هک  یناکم  ره  رد  ار  نآ  دروایب  اج  هب  سپ  دجـسم  هب  نتـشگرب  یـسان  صخـش  يارب  زا  دـشاب  راوشد  رگا  و 
هب نتـشگرب  رّذـعت  تروص  رد  یـضعب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دـشابن و  راوشد  رگا  مرح  هب  ددرگرب  هک  تسا  نآ  طوحا  دـشاب و  هدوب  رگید 

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ماقم رد  ار  نآ  هک  بیان  نتفرگ  دوش و  رّکذتم  هک  اج  ره  رد  نآ  ياضق  ۀنایم  تسا  عمج  طوحا  نیا  رب  انب  دناهتـسناد  مزال  ار  هبانتـسا  ماقم 
رد هکنآ  فاوط  زامن  رد  تسا  ّبحتـسم  هدـش و  توف  ّتیم  زا  هک  يزامن  یقاب  لثم  ءاضق  ّیلو  رب  تسا  بجاو  دریم  هب  رگا  دروآ و  اـج  هب 

دروآ و اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  دناوخب و  دحج  ةروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  ةروس  دمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر 
: دیوگب دیامن و  ملاع  دنوادخ  زا  لوبق  بلط  دتسرفب و  دمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص 

ّمُهّللأ یـضْرَی  َو  ّبُِحی  ام  یلإ  ُدْمَْحلا  یِهَْتنَی  یتَح  اهّلُک  ِِهئامْعَن  یلَع  اهّلُک  ِهِدِماحَمب  ِهّلل  ُدْمَْحلأ  یّنِم . ِدْهَْعلا  ُرِخآ  ُْهلَعْجَت  َو ال  یّنِم  ْلّبَقَت  ّمُهّللأ  »
«. یلَمَع َّكز  َو  ِیْبلَق  ْرّهَط  َو  یّنِم  ْلّبَقَت  َو  ٍدّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّمَُحم  یلَع  ّلَص 

: دیوگب هکنآ  تستایاور  ضعب  رد  و 
ََکلوُسَر ّبُِحی  َو  َکـّبُِحی  ْنّمِم  ِیْنلَعْجا  َو  َكَدوُدُـح  يّدَـعَتأ  ْنأ  ِیْنبّنَج  ّمُهّللأ  ص )  ) َکـِلوُسَر یتَعاـط  َو  َكاـِّیا  یتَعاـِطب  ِینْمَحْرا  ّمُهّللأ  »

«. َنیِِحلاّْصلا َكَدابِع  َو  َکَتَِکئالَم  َو  (ص )
: دیوگب دور و  هدجس  هب  سپ 

َكِدَِیب یتَیِـصان  َْکیَدَی  َْنَیب  اذاَنأاه  َو  ٍءیَـش  ّلُک  َدَْعب  ُرِخْآلا  َو  ٍءیَـش  ّلُک  َْلبَق  ُلّوألا  ًاّقَح  ًاّقَح  َْتنأ  ّالإ  َهلإ  ًاّقِرَو ال  ًادّبَعَت  یِهجَو  ََکل  َدَجَـس  »
«. یل رفغاف  َكُْریَغ  َمیِظَْعلا  َْبنّذلا  ُعَفْدَی  َو ال  یسْفَن  یلَع  یبُونُِذب  ّرِقُم  ّینإف  ِیل  ْرِفْغاَف  َكُْریَغ  َمیظَْعلا  َْبنّذلا  ُرِفْغَی  ُّهنإ ال  یل  ْرِفْغاف 

فاوط زامن  مّوس ؛ لصف 

رد ار  اهنآ  هک  تسا  بجاو  حبص و  زامن  لثم  فاوط  زامن  تعکر  ود  هرمع  فاوط  زا  دعب  تسبجاو  هک  نادب  تسفاوط  زامن  رد  مّیس  لصف 
دروآ و اج  هب  ماقم  تشپ  رد  هک  تسنآ  طوحا  فاوط و  زا  دعب  تسا  نآ  نایتا  هب  تردابم  طوحا  دروآ و  اج  هب  میهاربا  ترضح  ماقم  دزن 

دنکیم تاعارم  دشابن  نکمم  مه  نآ  رگا  دروآ و  اج  هب  نآ  بناج  ود  زا  یکی  رد  دنکن  قدص  ماقم  دزن  هک  طرفم  دعب  نّکمت و  مدـع  اب 
یگنت رخآ  ات  ماقم  تشپ  رد  نآ  زا  دوش  نّکمتم  رگا  تسا  زامن  ةداعا  طوحا  ار و  نآ  بناج  ود  ماـقم و  فلخ  يوس  هب  برقـالاف  برقـالا 

ًادمع درک  ناوتیم  كرت  هک  دناهتفگ  هکلب  ًارایتخا  درک  ناوتیم  دجسم  همه  رد  ار  وا  زامن  سپ  ّبحتسم  فاوط  اّما  نآ و  تقو 

. تسا دصقم  هس  نآ  رد  یعس و  مراهچ ؛ لصف 

نآ زا  لبق  تاّبحتسم  یعس و  بادآ  لّوا ؛ دصقم 

دزن هب  دـیایب  هک  تـسا  تنـس  دـیامن  یعـس  ةدارا  نوـچ  تسیعـس  زا  لـبق  تاّبحتـسم  هورم و  افـص و  نـیب  اـم  یعـس  بادآ  رد  لّوا  دـصقم 
دـشکب بآ  ولد  ود  ای  ولد  کی  دوخ  مزمز و  هاچ  دزن  هب  دیایب  سپ  دنک  هراشا  ای  دلامب  ار  ندب  ای  ار  اهتـسد  دـسوبب و  ار  نآ  دوسالارجح و 

دناوخب ار  اعد  نیا  دروخب و  دزیرب و  مکش  تشپ و  رس و  رب  تسا و  دوسالارجح  لباقم  هک  يولد  زا 
«. ٍمْقُس َو  ٍءاد  ّلُک  ْنِم  ًءافِش  َو  اعِساو  اقْزِر  َو  اِعفان  اْملِع  ُْهلَعْجا  ّمُهّللأ  »

مارآ هب  تفر و  نوریب  نآ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ترـضح  هک  تسیرد  نآ  تسا و  دوسالارجح  يذاحم  هک  يرد  زا  دوش  افـص  هّجوتم  سپ 
یهلا ياهتمعن  زا  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  دنک و  یقارع  نکر  هب  ور  هبعک و  يهناخ  هب  دنک  رظن  ات  افص  هوک  يالاب  دورب  نت  لد و 

: دیوگب هبترم  هس  سپ  هللا  الا  هللاال  تبون  تفه  دمحلا هللا و  تبون  تفه  دیوگب و  ربکا  هللا  تبون  تفه  سپ  دروآ  رطاخ  هب 
، ٌریِدَق ٍءیَش  ّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتوُمَی  ّیَح ال  َوُه  َو  ِییُْحی  َو  ُتیُِمی  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُکلُْملا  َُهل  َُهل ، َْکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  ال 

یحلا دمحلا هللا  انالوا و  ام  یلع  دمحلا هللا  اَنادَه ، ام  یلَع  ُرَبْکأ  ُهّللا  دیوگب  تبون  هس  رگید  دتـسرف  هب  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  سپ 
هل نیصلخم  هایا  الا  دبعن  هلوسر ال  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  ُهّللا و  ّالإ  َهلإ  نا ال  دهشا  دیوگب  تبون  هس  سپ  مئادلا  یحلا  دمحلا هللا  مویقلا و 
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: دیوگب تبون  هس  نوکرشملا  هرک  ول  نیدلا و 
: دیوگب هبترم  هس  سپ  ةرخالا  ایندلا و  یف  نیقیلا  ۀیفاعلا و  وفعلا و  کلئسا  ینا  مهللا 

دص دیوگب و  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  هبترم ال  دص  دیوگب و  ُرَبْکأ  ُهّللا  هبترم  دص  سپ  ِراّنلا .» َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اینّدلا  یف  اِنتآ  اّنبَر  »
هللا ناحبس  تبون  دص  دیوگب و  دمحلا هللا  هبترم 

: دیوگب سپ 
توملا و یف  یل  كراب  مهللا  هدحو  دمحلا  هل  کلملا و  هلف  هدحو  بازحالا  بلغ  هدـبع و  رـصن  هدـعو و  زجنا  ُهَدْـح   َ ُهَدْـحَو ُهّللا  ّالإ  َهلإ  ال 

نک رارکت  رایـسب  کلظ و  الا  لظ  ـال  موی  کـشرع  لـظ  یف  ینلظا  مهللا  ۀـشحو  ربقلا و  ۀـملظ  نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  توملا  دـعب  اـمیف 
: وگب ملاع و  دنوادخ  هب  ار  دوخ  لها  سفن و  نید و  ندرپس 

ینفوتو کیبن  ۀنس  کباتک و  یلع  ینلمعتسا  مهللا  يدلو ، یلام و  یلها  یسفنو و  ینید  هعئادو  عیضت  يذلا ال  میحرلا  نمحرلا  هّللا  عدوتسا 
: دیوگب هبترم  هس  سپ  ۀنتفلا . نم  ینذعا  هتلم و  یلع 

یناوخب یناوتن  ار  هتـشذگ  لمع  ۀـمه  رگا  ار و  قباس  ياعد  وگب  وگب و  ریبکت  راـبکی  سپ  ناوخب  ار  قباـس  ياـعد  هبترم  ود  سپ  ُرَبْکأ  ُهّللا 
: دناوخب اعد  نیا  هک  تسا  ّبحتسم  ناوخب و  یناوتیم  هک  ردق  ره  سپ 

لعفت نا  کناف  هلها  تنا  امیب  لعفا  مهللا  میحرلا ، روفغلا  تنا  کناف  ةرفغملاـب  یلع  دـعف  تدـع  ناـف  طـق  هتبنذا  بنذ  لـک  یل  رفغا  مهللا 
لعفت ینمحرا ال  هتمحر  یلا  جاتحم  انا  نم  ایف  کتمحر  یلا  جاـتحم  اـنا  یباذـع و  نع  ینغ  تناـف  ینبذـعت  نا  ینمحرت و  هلها  تنا  اـمیب 
لدـع وـه  نـم  اـیف  كروـج  فاـخا  ـال  کلدـع و  یقتا  تحبـصا  ینملظت  مـل  ینبذـغت و  هـلها  اـنا  اـمیب  لـعفت  نا  کـناف  هـلها  اـنا  اـمیب 

. ینمحراروجیال
: دیوگب سپ 

لام دهاوخ  هک  یـسک  تسا  ثیدح  رد  کتمحرب و  رانلا  نم  ینذعا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  هلئان  دفنی  هلئاس و ال  بیخی  نم ال  ای 
: دناوخب ار  اعد  نیا  هبعک  هب  ور  مراهچ  يهیاپ  رد  ار و  افص  رد  نداتسیا  دهد  لوط  هک  دیاب  سپ  دوش  دایز  وا 

الا لـظال  موی  کـشرع  لـظ  یف  ینلظا  مهللا  هکنـض ، هقیـض و  هتملظ و  هتـشحوو و  هتبرغ  هتنتف و  ربقلا و  باذـع  نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا 
. کلظ

یلع بیثی  نم  ای  وفعلاب ، یلوا  وه  نم  ای  وفعلاب  رما  نم  ای  وفعلا  بر  اـی  دـیوگب  دـنک و  هنهرب  ار  دوخ  تشپ  دـیآ و  نیئاـپ  هیاـپ  نآ  زا  سپ 
. کتاضرمو کتعاطب  ینلمعتسا  کتمعن و  یلع  ددرا  دیعب ، ای  بیرق  ای  میرک  ای  داوج  ای  وفعلا  وفعلا  وفعلا  وفعلا ،

نآ ماکحا  زا  یضعب  یعس و  تابجاو  بوجو و  مّود ؛ دصقم 

هراشا

دجـسم و کیدزن  دنا  نّیعم  ناکم  ود  هک  هورم  افـص و  نیب  ام  ندمآ  نتفر و  ینعی  ندرک  یعـس  فاوط  زامن  زا  دعب  تسا  بجاو  هک  نادب 
تشذگ فاوط  رد  هک  تسا  نانچ  ًاوهس  ای  ًادمع  نآ  كرت  مکح  تسا و  نکر  فاوط  لثم  یعس  هک  نادب 

هلأسم 1) )

تسا ثدح  زا  تراهط  تاعارم  طوحا  نکل  تسین  ربتعم  یعس  رد  اهنیا  زا  کی  چیه  تروع  رتس  ثبخ و  ثدح و  زا  تراهط  هک  نادب  و 
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هلأسم 2) )

تسیعـس و هداعا  طوحا  دنک  فاوط  رب  یعـس  میدقت  دنک و  شومارف  رگا  دروآ و  اج  هب  وا  زامن  فاوط و  زا  دعب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  و 
هلأسم هب  لهاج  تسا  نینچ  مه 

هلأسم 3) )

زا هجرد  راهچ  هک  تسا  نآ  طوحا  تفاسم و  لّوا  ءزج  هب  دنابسچب  ار  اپ  يهنشاپ  هک  نآ  هب  افص  لّوا  ءزج  زا  دنک  ادتبا  هک  تسا  بجاو  و 
رد هورم  افـص و  ۀنایم  منکیم  یعـس  هبترم  تفه  هک  دـنک  نینچ  ّتین  اهنآ و  زا  لوزن  ات  درادـب  رّمتـسم  ار  نآ  دـنک و  ّتین  دور و  الاب  افص 
هب هورم  هب  دـسرب  ات  ناسنا  شود  ای  ناویح  رب  هراوس  ای  هدایپ  دورب  اج  نآ  زا  سپ  ملاع  دـنوادخ  نامرف  تعاـطا  تهج  هب  عّتمت  ةرمع  ضرف 
رد هب  تسا  نتفر  الاب  طوحا  دنکیم و  باسح  طوش  کی  ار  نیا  دنوریم و  الاب  هورم  هب  هک  یجردت  ای  دنابسچب  ار  اپ  تشگنا  هک  یمـسق 
ره هب  سپ  دوب  هدرک  متخ  هورم  هب  هک  يوحن  هب  افـص  هب  دـسرب  ات  هدرک  افـص  زا  ادـتبا  هک  يوحن  هب  ددرگیم  رب  اجنآ  زا  زین و  هورم  تاج 

دوشیم متخ  هورم  هب  متفه  طوش  دوشیم و  لصاح  طوش  ود  ینتشگرب  نتفر و 

هلأسم 4) )

افص هب  ای  دور  هورم  هب  الثم  لیللا  قوس  فرط  زا  ای  مارحلا  دجـسم  نایم  زا  رگا  سپ  دشاب  فراعتم  هار  زا  نتـشگرب  نتفر و  تسا  بجاو  و 
دوب دهاوخن  يزجم  دیایب 

هلأسم 5) )

دنک تفاـسم  ّیط  يرقهق  روط  هب  رگا  سپ  نتـشگرب  تقو  رد  دـشاب  افـص  هّجوـتم  نتفر و  تقو  رد  دـشاب  هورم  هّجوـتم  هک  تسا  بجاو  و 
درادن ررض  تشپ  هب  یهاگ  هکلب  تسار  پچ و  هب  تافتلا  یلب  دوب  دهاوخن  يزجم 

هلأسم 6) )

افـص و نیب  ام  رد  تسا  سولج  كرت  طوحا  دوش و  لصاح  تحار  ات  هورم  ای  افـص  رب  نتـسشن  تحارتسا  تهج  هب  تسا  زیاج  هک  نادب  و 
رذع نودب  هورم 

هلأسم 7) )

ادرف و ات  نآ  ریخأت  تسین  زیاج  اوه و  ترارح  فیفخت  تهج  هب  یگتـسخ و  عفر  تهج  هب  فاوط  زا  یعـس  ریخات  تسا  زیاـج  هک  نادـب  و 
ملاعلا هللاو  رذع  نودب  تسنآ  كرت  طوحا  زور و  نآ  بش  ات  تسا  نا  ریخأت  زاوج  يوقا 

هلأسم 8) )

تشذگ فاوط  رد  هک  يوحن  هب  تسیعس  لطبم  ادمع  طوش  تفه  رب  یعس  رد  ندرک  دایز  هک  نادب  و 
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هلأسم 9) )

رتشیب ای  طوش  کی  رگا  تسا و  حیحـص  وا  یعـس  دـنکیم و  حرط  ار  وا  دـشاب  طوش  کی  زا  رتمک  رگا  سپ  دـنک  دایز  ( 44  ) ًاوهس رگا  و 
رب دشاب و  يرگید  یعـس  ات  طوش  تفه  دنک و  مامت  ار  دیاز  هک  تسا  بحتـسم  هک  دناهدرک  رکذ  یعمج  تسا و  حیحـص  یعـس  زاب  دشاب 

هدش دراو  حیحص  ربخ  نآ  قبط 

هلأسم 10) )

زا نّکمتم  رگا  دـشاب و  هتفر  دوـخ  دـلب  رد  هک  دـنچ  ره  دوـش  رکذـتم  هک  تقو  ره  ماـمت  وا  رب  تـسا  بـجاو  سپ  ًاوهـس  دـنک  مـک  رگا  و 
هدش مارح  هچنآ  وا  رب  دوشیمن  لالح  تسیعـس و  فانیتسا  طوش  راهچ  لامکا  مدـع  تروص  رد  طوحا  دریگیم و  بیان  تسین  تعجارم 
سپ دش  ّلحم  هرمع  لامعا  مامتا  نامگ  هب  سپ  دـشاب  عّتمت  ةرمع  رد  دـنک و  یعـس  ضعب  نایـسن  رگا  هک  دـناهدرک  رکذ  یعمج  مارح و  اب 
هکلب تسه  هربتعم  تیاور  قبط  نیا  رب  دـنکیم و  مامت  ار  یعـس  هراّفک و  تهج  هب  يواگ  نتـشک  وا  رب  تسا  بجاو  دومن  نانز  اب  تبراقم 

تسا طوحا  نآ  هب  لمع  تسه و  یتیاور  زین  نیا  رب  ار و  اهنخان  نتفرگ  عامج  هب  دناهدرک  قحلم  یتعامج 

هلأسم 11) )

رگا سپ  دشاب  هدوب  یعس  يانثا  رد  رگا  درادن و  ( 45  ) يرابتعا ّشکش  نا  زا  فارصنا  زا  دعب  سپ  یعس  طاوشا  ددع  رد  دنک  کش  رگا  و 
تفه هک  دـنادیمن  دـنیب  هب  هورم  هب  ار  دوخ  هک  یتقو  رد  دوشیم  روّصتم  نیا  رتدایز و  ای  تسا  هدرک  مامت  طوش  تفه  اـت  هک  دـناد  نیقی 

هچنانچ تسا  لطاب  وا  یعـس  ًارهاظ  دشاب  طوش  نیب  رد  رگا  دراذگیم و  مامت  رب  ار  انب  درادن و  رابتعا  وا  کش  سپ  طوش  هن  ای  هدش  طوش 
. دوش ّقلعتم  تفه  زا  رتمک  هب  وا  ّکش  هاگ  ره 

یعس لاح  تاّبحتسم  موس ؛ دصقم 

هراشا

ناراّطع و رازاب  ات  رتش  لثم  دور  دنت  اجنآ  زا  هرانم و  هب  ات  افـص  زا  دور  هنایم  هکنآ  دـشاب و  هدایپ  یعـس  لاح  رد  هک  تسا  ّتنـس  هک  نادـب 
نیا نانز  يارب  زا  هورم و  هب  ات  دور  هنایم  اجنآ  زا  دـناسرن و  یـسکب  يرازا  هک  یمادام  دـهد  تکرح  ار  دوخ  ياـپ  راـهچ  دـشاب  راوس  رگا 

: دیوگب دسر  هرانم  هب  نوچ  تسین و  هلوره 
یندـهاو مرکالا ، زعالا  تنا  کنا  ملعت  امع  زواجت  محراو و  رفغا  مهللا  هتیب ، لـها  دـمحم و  یلع  هّللا  یلـص  ربکا و  هّللا  هّللاـب و  هّللا و  مسب 

لبقی نم  ای  یلمع  ینم  لـبقت  یتوق  یلوح و  کـب  ییعـس و  کـل  مهللا  ینم ، هلبقت  یل و  هفعاـضف  فیعـض ، یلمع  نا  مهللا  موقا  یه  یتلل 
. نیقتملا لمع 

هنا ال یبونذ ، یل  رفغا  دوجلا  ءامعنلا و  مرکلا و  لضفلا و  نملا و  اذای  دیوگب  درذـگب  اجنآ  زا  نوچ  دـسر  رگید  ةرانم  هب  ات  دورب  دـنت  سپ 
: دیوگب دناوخ و  افص  رد  هک  دناوخب  ار  لّوا  ياعد  دسرب  هورم  هب  نوچ  تنا . الا  بونذلا  رفغی 

. وفعلاوفعلا وفعلا  وفعلا ، بر  ای  وفعلا  یلع  وفعی  نم  ای  وفعلا ، یلع  یطعی  نم  ای  وفعلا  بحی  نم  ای  وفعلاب  رما  نم  ای  مهللا 
: دناوخب اعد  نیا  یعس و  لاح  رد  دنک  رایسب  ياعد  درادب و  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندرک و  هیرگ  رد  دنک  یعس  و 

. کیلع لکوتلا  یف  ۀینلا  قدص  لاح و  لک  یلع  کب  نظلا  نسح  کلاسا  ینا  مهللا 
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. دورب دنت  سپ  دسرب  نتفر  دنت  عضوم  ات  ددرگرب  تشپ  تشپ  دمآ  شرطاخ  هب  هک  اج  ره  ار  نتفر  دنت  دنک  شومارف  رگا  و 

هلأسم 1) )

دنفسوگ کی  تسا  هیدف  وا  رب  تسا و  مامت  وا  ةرمع  دوش  دقعنم  وا  ّجح  مارحا  هک  یتقو  ات  دنک  شومارف  ار  ریـصقت  هک  یـسک  هک  نادب  و 
دارفا وا  ّجح  تسا و  لطاب  وا  عّتمت  ةرمع  هکنآ  هب  دناهدومرف  حیرـصت  یعمج  دوش  جـح  هب  مرحم  ات  دـنک  كرت  ًادـمع  رگا  طوحالا و  یلع 
لطاب ار  یناث  مارحا  یضعب  دنکیم و  هداعا  هدنیآ  لاس  رد  ار  ّجح  هک  دناهدرک  حیرصت  یـضعب  دنکیم و  هدرفم  ةرمع  نآ  زا  دعب  دوشیم 

عّتمت ّجح  كاردا  يارب  زا  تقو  تعسو  اب  دننادیم  مزال  وا  رب  ار  ریصقت  دننادیم و 

هلأسم 2) )

هچنآ رب  انب  دوب  هدش  مارح  وا  رب  مارح  هب ا  هچنآ  عیمج  ندیـشارت  رـس  زا  ریغ  هب  وا  يارب  زا  دوشیم  لالح  ریـصقت  زا  دعب  مرحم  صخـش  رب 
ءاـسن فاوط  عّتمت  ةرمع  رد  عـّتمت و  ریغ  ةرمع  تسا و  ّجـح  ّصتخم  ءاـسن  فاوـط  هک  مهیلع  هللا  ناوـضر  ءاـملع  نیب  اـم  رد  تسا  فورعم 

هدومرف همّالع  هدومرفن و  نییعت  ار  لئاق  ار و  نآ  بوجو  باحصا  ضعب  زا  هدرک  تیاکح  هّرس  سّدق  دیهـش  خیـش  هچ  رگا  تسین  عورـشم 
سپ تسه  نآ  رب  یتلالد  دنسلا  ۀفیعـض  رابخا  یـضعب  رد  تسه و  هلأسم  رد  فالخ  هّنظم  نوچ  تسین و  مولعم  ام  رب  هلأسم  رد  فالخ  هک 

ریصقت زا  دعب  نآ  زامن  اب  تسا  ءاسن  فاوط  لعف  یضتقم  نید  رد  طایتحا  ههبشیب 

هلأسم 3) )

رگا هک  ضیح  ضورع  تهج  هب  اـی  هّکم  هب  دورو  تقو  یگنت  تهج  هب  عّتمت  ةرمع  هب  ناـیتا  دـشابن  نکمم  ار  فّلکم  هاـگ  ره  هک  نادـب  و 
لقن تسا  هتـسب  هرمع  تهج  هب  مارحا  رگا  سپ  درذـگیم  رعـشم  تاـفرع و  هب  فوقو  تقو  فاوـط  هب  ناـیتا  تهج  هب  دوـش  یکاـپ  رظتنم 

دـنکیم و تعجارم  هّکم  هب  دوریم و  رعـشم  تافرع و  هب  و  ( 47  ) ددـنبیم مارحا  هّکم  زا  ّالا  دارفا و  ّجـح  مارحا  هب  ار  مارحا  ّتین  دـنکیم 
بجاو وا  رب  هچنآ  زا  دنکیم  تیافک  نیا  دروآیم و  اج  هب  هدرفم  ةرمع  نآ  زا  دعب  دروآ  اج  هب  ار  ءاسنلا  فاوط  ار و  ّجح  یعـس  فاوط و 

عّتمت ّجح  زا  تسا  هدوب 

هلأسم 4) )

ةرمع نیا  زا  دعب  دوشیم و  دارفا  وا  ّجح  ًارهاظ  زاب  درادن  ار  نآ  ةداعا  تعـسو  تقو  هک  یتقو  رد  درک  لطاب  ار  هرمع  دوخ  رایتخا  هب  رگا  و 
. فاوط لصف  رد  دش  نآ  هب  هراشا  هچنانچ  تسا  لّمأت  ّلحم  عّتمت  ّجح  زا  فّلکم  هّمذ  ۀئارب  رد  نآ  تیافک  نکل  دروآیم و  اج  هب  هدرفم 

ریصقت مجنپ ؛ لصف 

نینچ ّتین  و  ( 46  ) تسبراش زا  يردق  ای  اهنخان  زا  یضعب  نتفرگ  نآ  ریصقت و  یعس  زا  غارف  زا  دعب  تسبجاو  تسا  ریـصقت  رد  مجنپ  لصف 
ملاع و دنوادخ  يرادرب  نامرف  تعاطا و  تهج  هب  مالـسالا  ۀّـجح  ضرف  رد  عّتمت  ةرمع  زا  ندـش  ّلحم  تهج  هب  منکیم  ریـصقت  هک  دـنک 

تسا مارح  هکلب  ریصقت  زا  دنکیمن  تیافک  رس  ندیشارت 

. تسا لصف  تفه  نآ  رد  عتمت و  ّجح  لاعفا  مّود ؛ باب 
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. تسا دصقم  ود  نآ  رد  عّتمت و  ّجح  مارحا  ّلوا ؛ لصف 

. نآ هب  هقّلعتم  ماکحا  ضعب  مارحا و  بوجو  لّوا ؛ دصقم 

هراشا

يارب زا  مارحا  وا  رب  دوشیم  بجاو  سپ  دوب  هدش  مارح  مارحا  هب  هچنآ  وا  يارب  زا  دوشیم  لالح  ریصقت  زا  دعب  صخـش  هک  یتسناد  نوچ 
مارحا ریخأـت  هک  یتقو  دوشیم  ّقیـضم  هیورت و  زور  زا  شیپ  تسا  هّکم  زا  جورخ  مدـع  طوحا  هچ  رگا  تسا  عسوم  نآ  تقو  عّتمت و  ّجـح 

هیورت و زور  رد  نآ  عاـقیا  تسا  طوـحا  هکلب  تسا  ّبحتـسم  یلب  دوـش  هفرع  زور  رد  تاـفرع  هب  فوـقو  توـف  بجوـم  تقو  نآ  زا  ّجـح 
ّجح رد  مارحا  تامّرحم  كرت  رب  مرادیم  او  ار  دوخ  ینعی  مدـنبیم  مارحا  هک  دـنک  نینچ  ّتین  ار و  نآ  دناهتـسناد  بجاو  أملع  زا  یـضعب 

هرمع مارحا  رد  هک  تسا  ناـنچ  مارحا  لاـح  رد  هبجاو  كورت  نآ و  ّتیفیک  هرکذ و  ّلـج  ملاـع  دـنوادخ  ناـمرف  تعاـطا  تهج  هـب  عـّتمت 
دوش عقاو  رجح  رد  ای  ماقم  رد  دجسم  رد  هک  تسا  ّبحتسم  هچ  رگا  دشاب  هک  عضوم  ره  رد  تسا  هّکم  مارحا  نیا  ّلحم  دش و  روکذم 

هلأسم 1) )

رگید رذع  ای  تقو  قیـض  تهج  هب  دشابن  نکمم  رگا  تعجارم و  تسا  مزال  تافرع  هب  ای  ینم  هب  دور  نوریب  ات  دنک  شومارف  یـسک  رگا  و 
هچ رگا  تسا  روهـشم  هچنانچ  تسا  ّجح  تّحـص  رهاظ  سپ  لاعفا  هب  ناتیا  زا  دـعب  ات  دوشن  رّکذـتم  رگا  ددـنبیم و  مارحا  عضوم  نامه  زا 

مکح رد  هلأـسم  رد  لـهاج  هدـنیآ و  لاـس  رد  تسا  ّجـحب  ناـیتا  ماـمتا و  غارف  زا  لـبق  اـی  نیفقوم  تاوف  زا  دـعب  رکذـت  تروص  رد  طوحا 
. تسا لطاب  وا  ّجح  نیفوقو  تاوف  نامز  ات  ار  مارحا  دنک  كرت  ًادمع  یسک  رگا  یلب  تسیسان 

تافرع رد  فوقو  تقو  ات  ّجح  مارحا  تاّبحتسم  مود ؛ دصقم 

ةرمع زا  غارف  زا  دعب  عّتمتم  يارب  زا  مارحا  تاقوا  لضفا  هک  نادـب  تافرع  هب  فوقو  تقو  ات  تسا  ّجـح  مارحا  تاّبحتـسم  رد  مّیود  دـصقم 
مارحا زامن  زا  دعب  دشابن  رگا  دشاب و  اضق  دنچ  ره  رگید  یبجاو  زامن  الاو  رـصع  دشابن  رهظ  رگا  رهظ و  زامن  زا  دعب  تسا  هیورت  زور  عّتمت 

يارب زا  عضاوم  لضفا  تسا و  مارحلا  دجـسم  هّکم  همه  زا  وا  يارب  زا  مارحا  نکاما  لضفا  تشذـگ و  هچنانچ  تسا  تعکر  ود  نآ  ّلقا  هک 
زا لبق  هک  یلامعا  مارحا و  يهماج  ندیـشوپ  زا  دعب  دـنک  ّتین  اج  نآ  رد  سپ  میهاربا  ترـضح  ماقم  ای  تسا  لیعامـسا  ترـضح  رجح  وا 

ندروآ اـج  هب  هّجوت  تهج  هب  ًاـقباس  هروکذـم  تاـمّرحم  زا  ّفک  هب  موشیم  مزتلم  ینعی  مدـنبیم  مارحا  هک  تشذـگ  هرمع  مارحا  رد  نیا 
نوچ و  ( 48  ) دش روکذم  هک  يوحن  هب  دیوگ  هیبلت  سپ  هرکذ  ّلج  وا  نامرف  تعاطا  ای  ملاع  دـنوادخ  هب  بّرقت  تهج  هب  عّتمت  ّجـح  ضرف 

: دیوگب دوش  ینم  هّجوتم  نوچ  دیوگب و  دنلب  زا  وا  هب  حطبا  رب  دوش  فرشم 
نوچ یلاعت و  قح  رکذ  سیدـقت و  حـیبست و  اب  دورب  لد  نت و  مارآ  هب  یلمع و  یل  حلـصا  یلما و  ینغلبف  وعدا  كایا  اوجرا و  كایا  مهللا 

ناکملا اذه  ینغلب  ۀیفاع و  یف  احلاص  اهیمدقا  يذلا  دمحلا هللا  دیوگب  دسر  ینم  هب 
: دیوگب سپ 

کتـضبق و یف  كدـبع و  انا  امناف  کئایبنا  یلع  تننم  امب  یلع  نمت  نا  کلئـساف  کسانملا  نم  انیلع  هب  تننم  اـمم  یه  ینم و  هذـه  مهللا 
دجـسم رد  ار  اهزامن  ًاصوصخ  ار  اهتدابع  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دـشاب و  یهلا  تعاط  لوغـشم  دـشاب و  ینم  رد  هفرع  بش  هک  تسا  تنس 

هناور حبـص  عولط  زا  دعب  دهاوخ  رگا  دوش و  تافرع  يهناور  باتفآ و  عولط  ات  دناوخ  بیقعت  دنک  حبـص  زامن  نوچ  دروآ  ياج  هب  فیخ 
زا دوش و  هناور  حبص  زا  شیپ  هک  تسا  هورکم  دوشن و  علاط  باتفآ  ات  دوشن  ّدر  رّسحم  يداو  زا  هک  تسنآ  طوحا  هکلب  ّتنس  نکل  دوش و 
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تافرع هّجوتم  نوچ  دشاب  هتـشاد  قلخ  ماحدزا  فوخ  هک  یـسک  يرامیب و  لثم  یتورـض  تهج  زا  رگم  دناهدرک  تیاکح  تمرح  یـضعب 
دناوخب اعد  نیا  دوش 

نمم ینلعجت  نا  یتجاح و  یل  یـضقت  نا  یتلحر و  یف  یل  كرابت  نا  کئـسا  تدرا  کهجو  تدـمتعا و  كایا  تدمـص و  کـیلا  مهللا 
نآ هب  لصّتم  تسا  تافرع  کیدزن  هک  دنزب  هرِمَن  رد  شاهمیخ  نوچ  دسر و  تافرع  هب  ات  دـیوگ  هیبلت  ینم و  لضفا  وه  نم  مویلا  هب  یهابت 

. تسین تافرع  زا  و 

تسا دصقم  ود  نآ  رد  تافرع و  رد  فوقو  ّمود ؛ لصف 

. تافرع رد  فوقو  تابجاو  لّوا ؛ دصقم 

هراشا

هچ هداـیپ  هچ  هراوس  هچ  ناـکم  نآ  رد  تسندوب  نیمه  فوقو  زا  دارم  هفورعم و  دودـح  هب  دودـحم  تسیعـضوم  نآ  تاـفرع و  هب  فوـقو 
رد ندوب  طوحا  رب  انب  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  وا  فوقو  دشاب  شوهیب  ای  دـشاب  هدـیباوخ  نامز  عومجم  رد  رگا  یلب  نکاس  هچ  كّرحتم 

ًالثم و رـصع  تقو  رد  ناکم  نآ  رد  روضح  تسین  یفاک  سپ  تسبرغم  زاـمن  راـطفا و  تقو  هک  یعرـش  بورغ  اـت  لاوز  دـعب  اـم  زا  اـجنآ 
نامرف تعاطا  تهج  هب  مالـسالا  ۀّجح  عّتمت  جـح  رد  ماش  ات  زورما  نیـشیپ  زا  تافرع  رد  مشابیم  هک  وحن  نیا  هب  ّتین  نآ  رد  تسا  بجاو 

ملاع دنوادخ 

هلأسم 1) )

ضعب ندرک  كرت  ببـس  هب  ار  نآ  كرت  رگا  سپ  تسین  نکر  هک  نآ  ّـالا  تسا  بجاو  هچ  رگا  ناـمز  نیا  عومجم  رد  ندوب  هک  نادـب  و 
فوقو يامّـسم  یلب  دشاب  هدوب  راک  هانگ  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  حیحـص  وا  ّجح  دنکن  فوقو  لاوز  دـعب  ام  زا  يرادـقم  هکنآ  لثم  نآ  ءازجا 

رد دنک و  كرت  ًاوهـس  زین  ار  رعـشم  فوقو  هکنآ  رگم  تسین  لطبم  ًاوهـس  تسا و  عّتمت  ّجح  نالطب  بجوم  ًادـمع  نآ  كرت  تسا و  نکر 
. تسا هلأسم  دنچ  اج  نیا 

رب انب  سپ  رهظ  زا  يرادـقم  نتـشذگ  زا  دـعب  ّالا  تافرع  رد  دوشن  رـضاح  هکنآ  هب  رهظ  زا  ار  فوقو  دـنک  ریخأت  یـسک  هاـگ  ره  هکنآ  لّوا 
لاوز زا  ندوب  هک  دـننارب  یعمج  دوـب و  دـهاوخ  ( 49  ) راـک هاـنگ  صخـش  نیا  بورغ  اـت  لاوز  زا  فوقو  تسا  بجاو  هک  تشذـگ  هکنآ 

. تسا طوحا  لّوا  تسا و  رابخا  ضعب  رهاظ  هچنانچ  تسین  بجاو 
دنام تشگرب و  دش و  مدان  رگا  سپ  تافرع  دودح  زا  دور  نوریب  ادمع و  دنک  چوک  اج  نآ  زا  بورغ  زا  شیپ  یـسک  هاگ  ره  هکنآ  مّیود 
رگا دنک و  رحن  ( 50  ) هکم رد  دـیع  زور  رد  ادـخ  هار  رد  ار  وا  هک  يرتش  وا  رب  تسا  بجاو  تشگنرب  رگا  تسا و  هراّفک  طوحا  بورغ  ات 

درکن رگا  دـنکیم و  تعجارم  دـش  رّکذـتم  رگا  سپ  تفر  نوریب  درک و  چوک  ًاوهـس  رگا  دریگب و  هزور  یلاوتم  زور  هدـجیه  دـشابن  رداق 
. تسا یسان  مکح  هلأسم  هب  لهاج  مکح  تسین و  وا  رب  يزیچ  دیاین  شرطاخ  هب  رگا  و  ( 51  ) تسا دماع  مکح  رد  ًارهاظ 

رد فوقو  وا  يهرابرد  دنکیمن  تیافک  تسا و  لطاب  وا  ّجح  ًادـمع  ( 52  ) هروکذم تدم  رد  دنک  كرت  ار  فوقو  هّرملاب  هک  یـسک  مّیس 
. دمآ دهاوخ  هچنانچ  تسیفاک  دماع  ریغ  يهرابرد  هچ  رگا  تسا  هفرع  يرارطضا  فوقو  هک  دیع  بش 

تیافک سپ  دنکن  هروکذـم  تّدـم  زا  یئزج  رد  فوقو  كاردا  نآ  وحن  تقو و  قیـض  نایـسن و  لثم  يرذـع  ببـس  هب  یـسک  رگا  مراهچ 
یسک رگا  دنیوگیم و  هفرع  يرارطـضا  تقو  ار  نامز  نیا  دشاب و  كدنا  دنچ  ره  دیع  بش  زا  يرادقم  رد  تافرع  هب  ندوب  ار  وا  دنکیم 
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. ار رعشم  فوقو  دیامن  كاردا  دنچ  ره  ّجح  داسفا  رد  هفرع  يرایتخا  فوقو  هب  تسا  نآ  قاحلا  رهاظ  سپ  ًادمع  ار  وا  دنک  كرت 
فوقو كاردا  ّجح و  تّحص  يارب  زا  دنکیم  تیافک  يرارطضا  يرایتخا و  تقو  رد  ار  تافرع  هب  فوقو  دنک  شومارف  یـسک  رگا  مجنپ 

. دمآ دهاوخ  هچنانچ  وا  رایتخا  نامز  رد  مارحلا  رعشم  هب 
دزن هفرع  زور  اذهل  دـشاب  هدـشن  تباث  ًاعرـش  هعیـش  شیپ  رد  دـنک و  مکح  دوش و  تباث  لاله  هماع  یـضاق  شیپ  رد  هاگ  ره  هک  نآ  مشش 

زا تسناشیا  جورخ  زور  هک  تافرع  يوس  هب  نتفر  نوریب  رد  ناشیا  تفلاخم  تسا  نکمم  رگا  سپ  هعیـش  شیپ  رد  دشاب  متـشه  زور  هّماع 
تهج هب  ( 53  ) لاوز زا  شیپ  ادرف  نتـشگرب  نتفر و  ای  تسا  هفرع  زور  هک  ادرف  اـت  تاـفرع  رد  زور  نآ  بش  ندـنام  دـشاب  نکمم  اـی  هّکم 

لبق تعجارم  زا  دوبن  نّکمتم  رگا  نآ  يرارطـضا  كاردا  تهج  هب  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  ای  لاوز  زا  دـعب  ای  هفرع  يرایتخا  فوقو  كاردا 
دـیامن و زین  نآ  كاردا  هتفر  رعـشم  هب  اجنآ  زا  دـیامن  يرارطـضا  اـی  يراـیتخا  فوقو  كاردا  اـت  دـنک  نینچ  هک  تسا  بجاو  سپ  نآ  زا 

رعـشم فوقو  كاردا  تسا  نکمم  رگا  سپ  ًالـصا  هفرع  فوـقو  كاردا  دوـشن  نکمم  رگا  دروآ و  لـمع  هب  ینم  رد  ار  دـیع  زور  لاـمعا 
حّحـصم ماقم  نیا  رد  هّیقت  لصاحلا  دوب  دهاوخ  دساف  لاس  نا  رد  وا  جـح  ّالا  تسا و  حیحـص  جـح  دـنکیم و  تیافک  زین  نآ  سپ  مارحلا 

ملاعلا هللاو  ( 54  ) يوقالا طوحالا  یلع  دوشیمن  لمع 

تافرع رد  فوقو  تاّبحتسم  مّود ؛ دصقم 

: مّود دصقم 
زا تسا  ساوح  قّرفت  بجوم  هچنآ  دنک و  لسغ  دشاب و  تراهط  اب  فوقو  تقو  رد  هک  تسا  ّبحتسم  تسا  تافرع  فوقو  تاّبحتسم  رد 

هماقا ود  ناذا و  کی  هب  دروآ  اج  هب  تقو  لّوا  ار  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  نیا  رد  دوش  يراب  سدقا  بانج  هّجوتم  وا  لد  ات  دـنک  رود  دوخ 
دوخ باحـصا  اـب  راومه و  نیمز  رد  دـنک  فوقو  هوک  نیئاـپ  رد  دـیآ و  هّکم  زا  هک  یـسک  هب  تبـسن  هوـک  پچ  تسد  رد  دـنک  فوـقو  و 

فوقو لاح  رد  هکنآ  دور و  هوک  يالاب  هک  تسا  هورکم  دوش و  اعد  لوغـشم  دتـسیاب و  زامن  زا  دـعب  رگیدـکی و  يولهپ  هب  دنـشاب  عمتجم 
یلاعت هناحبـس و  قح  هّجوتم  ار  دوخ  لد  دنک و  هلبق  هب  ور  دـناوتیم و  هک  ردـق  ره  هن  رگا  ار و  نداتـسیا  دـناوت  رگا  هتـسشن  ای  دـشاب  راوس 
تبون دص  هللا  ناحبس  تبون و  دص  دمحلا هللا  دیوگب و  ریبکت  تبون  دص  دنکب و  لیلهت  دیجمت و  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  دزاس و 

لوحالو و ال تبون  دص  انلزنا  ّانا  هروس  تبون و  دص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  تبون و  دص  یسرکلا  ۀیآ  تبون و  دص  هللا  ّالا  هلا  و ال 
اعد و زور  زور  نیا  هک  اعد  رد  دنکب  یعس  دنکب و  دهاوخیم  هک  یئاعد  ره  دناوخب و  تبون  دص  دحا  هللا  وه  لق  تبون و  دص  هللااب  ّالا  ةوق 
زا ملاع  دنوادخ  هب  ریگ  هانپ  یهلا و  سدقا  بانج  زا  دـنزاس  لفاغ  ار  وت  هک  تسین  نآ  زا  رتشوخ  نیطایـش  دزن  زیچ  چـیه  تسا و  تلئـسم 

هیرگ رامـشب و  ار  دوخ  ناهانگ  نکب و  نابز  لدب و  رافغتـسا  شاب و  دوخ  هّجوتم  زادـنین و  رظن  نامدرم  بناج  هب  هک  راهنز  نیطایـش و  رش 
رد تسا و  سک  لـهچ  نآ  ّلـقا  نمؤم و  ناردارب  رداـم و  ردـپ و  دوخ و  تهج  زا  نک  اـعد  راد و  هب  هیرگ  هب  ار  دوـخ  یناوـتن  رگا  نکب و 
نآ لثم  رازه  دص  وا  يارب  زا  یلاعت  ّقح  زا  کلم  نآ  دبلطب  نمؤم  ردارب  تهج  هب  سک  نآ  هچنآ  هک  تسا  لّکوم  یکلم  هک  تسا  ثیدح 

ار هلوقنم  ياهاعد  نآ و  بوجو  هب  دـناهدش  لئاق  ءاملع  زا  یـضعب  هک  دـنک  رکذ  رافغتـسا و  اعد و  فرـص  ار  ناـمز  نیا  ماـمت  دـبلطب و  ار 
: دیوگب هک  تسا  ّتنس  و  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  ياعد  و  ع )  ) نیسح اما  ترضح  ياعد  هلماک و  ۀفیحص  ياعد  ًاصوصخ  دناوخب 
َو ِراّنلا  َنِم  یتَبَقَر  ُّکف  اهّلُک  ِرِعاَشْملا  َّبر  ّمُهّللأ  قیمعلا  جفلا  نم  کیلا  يریـسم  محرا  كدفو و  بیخا  نم  ینلعجت  الف  كدـبع  ینا  مهللا 

کلئسا ینا  مهلا  ینْجِرْدَتْـسَت  َو ال  ینْعَدْخَت  َو ال  ِیب  ْرُکْمَت  ّمُهّللأ ال  ِْسنِْالا ، َو  ّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  ّرَـش  یّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  ّیَلَع  ْعِسْوأ 
َیّلَُصت ْنأ  َنیمِحاّرلا  َمَحْرأ  ای  َنِیبِساْحلا  َعَرْسأ  ای  َو  َنیرِظاّنلا  َرَْصبأ  ای  َو  َنیعِماّسلا  َعَمْسأ  ای  کلـضفو  کنم  کمرک و  كدوج و  کلوحب و 

«. اذَک َو  اذَکیب  َلَعْفَت  ْنأ  َو  ٍدّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّمَُحم  یلَع 
وگب رادرب و  نامسآ  بناج  هب  تسد  سپ  دربب  مان  ار  دوخ  تجاح  و 
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ّمُهّللأ ِراّنلا  َنِم  یتَبَقَر  َصالَخ  َُکلَأْسأ  ینَْتیَطْعأ ، ام  ینَعَْفنَی  َْمل  اهینَتْعَنَم  ْنإ  َو  ینَتْعَنَم  ام  ینّرُـضَی  َْمل  اهِینَْتیَطْعأ  ْنِا  یّتلا  َْکَیلإ  یتَجاـح  ّمُهّللأ 
اهَْتیَرأ یّتلا  َیِکِسانَم  یّنِم  َمّلَُست  ْنأ  َو  یّنَع  َکیـضُْری  اِمل  ینَقّفَُوت  ْنأ  َُکلَأْسأ  َکِْملِِعب ، یلَجأ  َو  كدیب  یتَیِـصان  َكِدَی   ِ ُْکِلم َو  َكُْدبَع  ّینإ 

َو ُهَرْمُع  َْتلَطأ  َو  ُهَلَمَع  َتیِضَر  ْنّمِم  یْنلَعْجا  ّمُهّللأ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ادّمَُحم (  َکِّیبَن  اْهیَلَع  َْتَللَد  َو  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َمیهاْربِا  َکَلِیلَخ 
ۀبیط ةاویح  ِتْوَْملا  َدَْعب  ُهَْتیَیْحأ 

: وگب سپ 
ّمُهّللا ٌریِدَق ، ٍءیَش  ّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ّیَح ال  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  «ال 

َِکب َو  یثاُرت  ََکل  َو  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  ََکل  ّمُهّللأ  َنُوِلئاْقلا ، ُلوُقَی  ام  َقْوَف  َو  ُلوُقَن  اّمِم  اْریَخ  َو  ُلوُقَت  يّذلاَک  ُدْمَْحلا  ََکل 
َُکلَأْسأ ّینإ  ّمُهّللأ  ِْربَْقلا ، ِباذَـع  ْنِم  َو  ِْرمألا  ِتاتَـش  ْنِم  َو  ِرودّْـصلا  ِسِواسَو  ْنِم  َو  ِْرقَْفلا  َنِم  َکـِب  ُذوُعأ  ّینإ  ّمُهّللأ  یتُّوق ، َکـْنِم  َو  یلْوَح 

یف َو  ارُون  یعْمَـس  یف  َو  ارُون  یْبلَق  یف  ْلَعْجا  ّمُهّللا  ِراهّنلا ، َْریَخ  َو  ِْلیّللا  َْریَخ  َُکلَأْسأ  َو  ُحایّرلا  ِِهب  ُءیجَی  ام  ّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعأ  َو  حایّرلا  َْریَخ 
َكاْقلَأ َمْوَی  َّبر  ای  ارُون  یل  ْمِظْعأ  َو  ارُون  یجَرْخَم  َو  یلَخْدَـم  َو  یماقَم  َو  يدَـعْقَم  َو  ِیقوُرُع  َو  یماـظِع  َو  یمَد  َو  یمَْحل  یف  َو  ارُون  يرََـصب 

«. ٌریدَق ٍءیَش  ّلُک  یلَع  َّکنإ 
دـص هللا  ناحبـس  دیوگب  دنک و  هلبق  هب  ور  رگید  ندرک و  دازآ  هدنب  ًاصوصخ  نکم  ریـصقت  تاقّدـصت  تاریخ و  زا  زور  نیا  رد  یناوت  ات  و 

ّیَح ال َوُه  َو  ُتیُِمی  َوییُْحی  ُدْـمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  نا ال  دهـشا  اب هللا  الا  ةوق  هللا ال  ءاـشام  ربکا و  هللا  راـب و 
: دناوخب ار  هرقب  هروس  لّوا  ۀیآ  ود  سپ  راب  دص  ٌریِدَق ، ٍءیَش  ّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی 

نوقفنی مهانقزر  امم  ةولـصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذـلا  نیقتملل  يدـه  هیف  بیر  ـال  باـتکلا  کـلاذ  ملا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دناوخب ار  هرخس  هیآ  دناوخب و  ار  یسرکلا  ۀیآ  دناوخب و  تبون  هس  دحا  هللا  وه  لق  رگید 

َو َرَمَْقلا  َو  َسْمّـشلا  َو  اثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراهّنلا  َْلیّللا  یِـشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  ُّمث  ٍماّیأ  ِۀّتِـس  یف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامّـسلا  َقَلَخ  يّذلا  ُهّللا  ُمُّکبَر  ّنِا  »
معن سپ  دـناوخب  ار  نیتذّوعم  سپ  تسا  فارعا  ةروس  رد  نیا  َنیَِملاـْعلا و  َّبر  ُهّللا  َكَراـبَت  ُْرمَـالا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  ـالَا  ِهِْرمأـِب  ٍتارّخَـسُم  َموُّجنلا 

: دیوگب الب و  عفر  تمعن و  لام و  لها و  زا  دناد  هچنآ  درامشب  کی  کی  ار  یهلا 
دمح نآ  رد  هک  هیآ  ره  هب  ار  یلاعت  هناحبس و  ّقح  دنک  دمح  لمع و  هب  یفاکت  ددعب و ال  یصحت  یتلا ال  کئامعن  یلع  دمحلا  کل  مهللا 

دنک لیلهت  نآرق و  رد  تسا  هدرک  دوخ  ریبکت  نآ  هب  دنوادخ  هک  يریبکت  ره  هب  دنک  ریبکت  نآرق و  رد  ار  دوخ  ملاع  دـنوادخ  تسا  هدرک 
دهج و دتسرفب و  رایسب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  نآرق و  رد  نآ  هب  تسا  هدرک  دوخ  لیلهت  یلاعت  هناحبس و  ّقح  هک  هللا  ّالا  هلاال  رهب 

ءامساب دناد و  هک  یمسا  ره  هب  نآرق و  رد  تسا  هدناوخ  نآ  هب  ار  دوخ  هک  مان  ره  هب  ار  یلاعت  هناحبس و  ّقح  دنک  اعد  نآ و  رد  دنک  یعس 
: دیوگب دناوخب و  رشح  ةروس  رخآ 

َو اهّلُک  َِکناکْرِأب  َو  َکُْملِع  ِِهب  َطاحأ  ام  ِعیمَج  َو  َِکتّزِع  َو  َِکتَرْدـُق  َو  َِکتّوُِقب  َُکلَأْسأ  َو  ََکل  َوُه  ٍمْْسا  ّلُِـکب  ُنمْحَر  اـی  ُهّللا  اـی  َکـُلَأْسأ  »
ْنأ َو  ُهّدُرَت  ْنأ ال  َْکیَلَع  اّقَح  َناک  ِِهب  َكاعَد  ْنَم  يّذلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِاب  َو  ِرَبْکَالا  ِرَبْکَْالا  َکِمْـسِاب  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاولَـص  َِکلوُسَر  ّقَِحب 

«. ِّیف َکِْملِع  عیمَج  یف  یبُونُذ  َعیمَج  ِیل  َرِفْغَت  ْنأ  کلئَس  ام  ُهَیِطُْعت 
دیوگب هبترم  داتفه  یلاس و  ره  هدـنیآ و  لاس  رد  یبایب  ّجـح  قیفوت  هک  نک  بلط  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  زا  هاوخب و  يراد  هک  تجاح  ره  و 

میلعت ع )  ) مدآ ترضح  هب  ماقم  نیا  رد  لیئربج  هک  ار  یئاعد  دناوخب  سپ  دیوگب  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رغتسا  هبترم  داتفه  ۀنجلا و  کلئـسا 
ریخ تنا  کنا  یل  رفغاف  یبنذب  تفرتعا  یسفن و  تملظ  ءوس و  تلمع  تنا  الا  هلا  كدمحب ال  مهللا و  کناحبـس  وا  ۀبوت  لوبق  يارب  دومن 
نوچ میحرلا و  باوتلا  تنا  یل  رفغاف  یبنذـب  تفرتعاف  یـسفن  تملظ  ءوس و  تلمع  تنا  الا  هلا  ـال  كدـمحب  مهللا و  کناحبـس  نیرفاـغلا 

: دیوگب دور  ورف  باتفآ 
یفْوَخ یـْسمأ  َو  َكِْوفَِعب  اریِجَتْـسُم  یِْملُظ  یـْسمأ  ِراهّنلا  َو  ِْلیّللِاب  ُثُدْـحَی  ام  ّرَـش  ْنِم  َو  رماـْلا  ِّتتَـشَت  ْنِم  َو  ِْرقَفلا  َنِم  َکـِب  ُذوُعأ  ّینِا  ّمُهّللأ  »
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ای یطْعأ  ْنَم  َدَوجأ  ای  َو  َِلئُس  ْنَم  َْریَخ  ای  یقاْبلا  َکِهْجَِوب  اریجَتْسُم  َِیناْفلا  یِهْجَو  یْسمأ  َو  َکتّزِِعب  اریِجَتْسُم  ّیلُذ  یْسمأ  َو  َِکنامِأب  اریجَتْـسُم 
«. َکِْقلَخ ِعیِمَج  ّرَش  یّنَع  ْفِرْصا  َو  َکَتَِیفاع  ینِْسْبلَأ  َو  َِکتَمْحَِرب  ِیْنّللَج  محرتسا  نم  محرا 

دناوخب اعد  نیا  دنک و  رافغتسا  نت و  مارآ  هب  دوش  مارحلا  رغشم  بناج  هب  هناور  سپ 
ِیل اروُفْغَم  اموُحْرَم  ِیل  اباجَتـسُم  احِْجنُم  اِحْلفُم  َمْوَْیلا  َِیْنِبْلقا  َو  ینَْتیَْقبأ  ام  اَدبأ  دوعلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِفقْوَْملا  اذه  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  ّمُهّللأ ال  »

َْتیَطْعأ ام  َلَْضفأ  ینِطْعأ  َو  َْکیَلَع  َكِدـْفَو  ِمَرْکأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َِیْنلَعْجا  َو  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  جاّجح  َو  َكِدـْفَو  ْنِم  ٌدَـحأ  َمْوَْیلا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  ام  ِلَْـضفأب 
ْمَُهل ْكِراب  َو  ٍریثَک  ْوأ  ٍلِیلَق  ْوأ  ٍلام  ْوأ  ٍلْهأ  ْنِم  ِْهَیِلا  ُعِجْرأ  امِیف  ِیل  ْكِراب  َو  ِةَرِفْغَْملا  َو  ِناوْضّرلا  ِۀَمْحّرلا و  َو  ِۀَـکَرَْبلا  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ْمُْهنِم  ادَـحأ 

: دیوگب رایسب  و  ِّیف »
«. ِراّنلا َنِم  ِینِْقتْعأ  ّمُهّللأ  »

. تسا دصقم  ود  نآ  رد  مارحلا و  رعشم  رد  فوقو  موس ؛ لصف 

مارحلا رعشم  رد  فوقو  تابجاو  لّوا ؛ دصقم 

زورب ار  بش  اجنآ  رد  دیآ  مارحلا  رعـشم  يوس  هب  دنک  چوک  نابرق  دـیع  بش  رد  تافرع  زا  نوچ  هک  نادـب  تسا  تابجاو  رد  لّوا  دـصقم 
رد مروآیم  زورب  ار  بش  هک  دنک  نینچ  ّتین  تسا و  طوحا  نیا  دناهداد و  رثکا  هب  تبسن  دننادیم و  بجاو  ار  هتوتیب  نیا  یضعب  دروایب و 
هب عتمت  جح  رد  باتفآ  عولط  ات  مارحلارعشم  رد  مشابیم  هک  دنک  فوقو  ّتین  دوش  رجف  عولط  نوچ  یهلا و  ياضر  تهج  هب  مارحلا  رعشم 

نوریب باتفآ  عولط  زا  شیپ  ادـمع  رگا  سپ  ( 55  ) باتفآ عولط  ات  تسا  ندـنام  بوجو  طوحا  رهـشا و  هللا و  یلا  ۀـبرق  نآ  بوجو  تهج 
. تسا هلأسم  دنچ  اجنیارد  و  ( 57  ) دناهتسناد بجاو  هراّفک  دنفسوگ  یضعب  تسا و  راک  ( 56  ) هانگ دنک  زواجت  رسحم  يداو  زا  دور 

لطاب وا  ّجح  دنک  كرت  ار  وا  هّرملاب  یـسک  رگا  سپ  بوجو  هب  فصّتم  نآ  عومجم  تسا و  ( 58  ) نکر رشعم  هب  فوقو  هکنآ  لّوا  ۀلأسم 
دشاب راوشد  فوقو و  دصق  هب  دشاب  هدروآ  زور  هب  اج  نآ  رد  ار  بش  هک  یسک  ّقح  رد  دوشیم  طقاس  یهاگ  رعـشم  هب  فوقو  نکل  تسا 

هک یناسک  ای  دهدیم  يور  ناشیا  هب  رایـسب  تّقـشم  ماحدزا  تهج  هب  هک  نارامیب  ریپ و  نادرم  اهنز و  لثم  رجف  عولط  زا  دعب  ندـنام  وا  رب 
دناهتفگ ( 59  ) یضعب دشاب  هتـشادن  رذع  رگا  ینم و  يوس  هب  دور  نوریب  اجنآ  زا  رجف  عولط  زا  لبق  هک  تسا  زیاج  سپ  دنراد  رورـض  راک 

تسا و حیحص  وا  ّجح  زاب  دشاب  هدشن  توف  وا  زا  هفرع  فوقو  رعشم  هتوتیب  رب  هوالع  هک  یطرـش  هب  رجف  عولط  زا  شیپ  دور  نوریب  رگا  هک 
. تسا نآ  فالخ  طوحا  تسا و  مزال  هراّفک  دنفسوگ  کی  وا  رب  نکل 

زا رعشم  فوقو  سپ  لاوز  زا  لبق  ینامز  رد  ندنام  وا  ّقح  رد  دنکیم  تیافک  ار  روکذم  تقو  دنکن  كاردا  هک  یـسک  هکنآ  میّود  ۀلأسم 
. تسا تقو  هس  وا  يارب 

عولط نیب  ام  يرگید  تشذگ و  هچنانچ  دنـشاب  هدوبن  رجف  عولط  زا  دعب  رعـشم  رد  ندنام  زا  نّکمتم  هک  یناسک  ّقح  رد  دیع  بش  رد  یکی 
. لاوز ات  باتفآ  عولط  رجف و 

میئوگیم سپ  دنراد  يرارطـضا  يرایتخا و  تقو  رعـشم  هب  فوقو  تافرع و  هب  فوقو  زا  کی  ره  هک  دش  مولعم  نوچ  هکنآ  مّیـس  ۀـلأسم 
: تمسق ُهن  رب  ( 60  ) اهنآ زا  كاردا  مدع  يرارطضا و  ای  يرایتخا  تقو  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  فقوم  ود  كاردا  يهظحالم  هب  فّلکم 

تسین جح  تّحص  رد  لاکشا  سپ  ود  ره  يرایتخا  تقو  رد  دنک  فوقو  ود  ره  كاردا  هکنآ  لوا 
فاوط زا  ترابع  هک  هدرفم  ةرمع  ّجح  مارحا  نامه  هب  سپ  ّجح  كاردا  مدع  رد  تسین  لاکشا  سپ  دنکن  كاردا  ار  کیچیه  هکنآ  میّود 
هتـشاد هارمه  دنفـسوگ  هچنانچ  رگا  دوشیم و  ّلحم  مارحا  زا  دروآیم و  اج  هب  دـشاب  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ریـصقت و  یعـس و  زامن و  و 

جح هدنیآ  لاس  رد  دروآیم و  اج  هب  ار  هرمع  لاعفا  دور  هّکم  هب  نوچ  جاّجح و  اب  ینم  رد  دنامب  هک  تسا  ّبحتـسم  دنکیم و  حبذ  دـشاب 

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشب ( 61  ) قّقحتم وا  هرابرد  ّجح  بوجو  هرّرقم  طیارش  رگا  دنکیم 
رعشم يرارطضا  اب  ار  هفرع  يرایتخا  دنکب  كاردا  هکنآ  مّیس 

هدش هلأسم  ود  ره  رد  تّحص  رب  عامجا  يوعد  تسا و  حیحص  ّجح  تروص  ود  ره  رد  نآ و  سکع  مراهچ 
طوحا نکل  تسین  دیعب  ( 62  ) ۀحـص تسا  فالخ  تروص  نیا  رد  جح  ۀّحـص  رد  ار و  فوقو  ود  ره  يرارطـضا  دنک  كاردا  هکنآ  مجنپ 

بوجو طیارش  اب  هدنیآ  لاس  رد  تسا  ّجح  هداعا 
(63  ) تسرهشا يوقا و  اجنیا  رد  تّحص  مدع  تسنآ و  فالخ  زین  اجنیا  رد  اهنت  ار  رعشم  يرارطضا  دنک  كاردا  هکنآ  مشش 

لکشم و نآ  هب  مکح  نکل  دناهدرک  نآ  رد  فالخ  یفن  یضعب  هکلب  تسا  تّحص  تروص  نیا  رد  رهشا  اهنت  هفرع  يرایتخا  كاردا  متفه 
تسا قّقحتم  نآ  رد  فالخ 

ار هفرع  يرارطـضا  مهن  نآ  رد  تسفالخ  مدـع  رهاظ  تسا و  تّحـص  تروص  نیا  رد  رهاظ  ار  رعـشم  يرایتخا  دـنک  كاردا  هکنآ  متـشه 
. تسین حیحص  تروص  نیا  رد  ّجح  اهنت و  دنک  كاردا 

مارحلا رعشم  رد  فوقو  بابحتسم  مّود ؛ دصقم 

رافغتـسا لد و  نت و  مارآ  هب  دوش  مارحلارعـشم  هّجوتم  هک  تسا  ّتنـس  هک  نادب  تسا  مارحلا  رعـشم  هب  فوقو  بابحتـسم  رد  میّود  دصقم 
: دیوگب هار  تسار  تسد  بناج  زا  دسر  خرس  ّلت  هب  نوچ  دنک و 

: دیوگب اعد  نیا  زا  دعب  هک  هدومرف  سورد  رد  دیهش  و  یکِسانَم » ینم  ْلّبَقَت  َو  ینیِد  ِیل  ْمّلَس  َو  یلَمَع  یف  ْدِز  َو  یِفّقوم  ْمَحْرا  ّمُهّللا  »
ینتیقبا ام  ادبا  ِهِیْنقُزْرا  َو  ِِفقْوَْملا  اذه  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ْلَعْجَت  ّمُهّللأ ال  »

: دیوگب رایسب  ندنار و  لاح  رد  دناسرن  رازآ  ار  یسک  دنارن و  دنت  ار  رتش  و 
« ِراّنلا َنِم  یتبقر  ِْقتْعأ  ّمُهّللأ  »

بـش فصن  زا  شیپ  دـناوتن  هک  دـسر  مهب  یعنام  رگا  درذـگب و  بش  تلث  هچ  رگا  مارحلا و  رعـشم  ات  دـنک  ریخأت  ار  نتفخ  ماش و  زامن  و 
دـنکب و نتفخ  زا  دـعب  هکلب  دـنکن  نایم  رد  ار  ماش  لفاون  هماقا و  ود  ناذا و  کی  هب  زامن  ود  ره  نایم  دـنک  عمج  دـنکب و  ادا  ار  زامن  دـسر 

ادخ ياضر  تهج  زا  ّعتمت  ّجح  رد  مارحلا  رعشم  رد  مروآیم  زور  هب  ار  بش  هک  دنک  ّتین  دیا  مارحلا  رعـشم  هب  نوچ  هک  تسا  نآ  طوحا 
هار تسار  بناج  رد  دیآ  دورف  يداو  مکش  رد  هک  تسا  بّحتسم  تسا و  رشعم  هب  ندنام  بش  بوجو  طوحا  رهظا و  هک  تشذگ  شیپ  و 
مث یْبلَق  یف  ِیل  ُهَعَمْجَت  ْنأ  َُکْتلَأَس  يّذلا  ِْریَْخلا  َنِم  ینِْـسیُْؤت  ّمُهّللا ال  ِْریَْخلا ، َعِماوَج  اهِیف  ِیل  َعَمْجَت  ْنأ  َُکلَأْسأ  ّینِا  ّمُهّللادـناوخب  اعد  نیا  و 

«. ّرّشلا َعِماوَج  ینَیِقَت  ْنأ  َو  اذه  ِیلِْزنَم  یف  َكَءاِیلْوأ  َْتفّرَع  ام  ینَفّرَُعت  ْنأ  کنم  ُُبلْطأ 
دوشیمن و هتـسب  بش  نیا  رد  نامـسآ  ياهرد  هک  تسا  ربخ  رد  هک  دروآ  زورب  یهلا  تعاـط  تداـبع و  هب  ار  بش  نا  دـشاب  رودـقم  اـت  و 

مزال نم  رب  ارم و  قح  دیدرک  ادا  دیتسه  نم  ناگدنب  امـش  میامـش و  دنوادخ  نم  دیامرفیم  ملاع  دـنوادخ  دوریم و  الاب  نانمؤم  ياهزاوآ 
هک تسا  تنـس  دزرمآیم و  یـضعب  ار  ضعب  دزرمایم و  ناهانگ  مامت  ار  ناـشیا  زا  یـضعب  سپ  ار  امـش  ياـهاعد  میاـمن  تباـجا  هک  تسا 

فوقو و لاـح  رد  دـشاب  ءوضو  اـب  دـنک و  لـسغ  هک  تسا  ّتنـس  دراد و  رب  اـجنیا  زا  بش  نیا  رد  تارمج  یمر  يارب  هزیر  گنـس  داـتفه 
دناوخب زین  اعد  نیا  دروایب و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  دناوخب  ار  هّمئا  زا  هلوقنم  ياهاعد 

َْتنَأ ّمُهّللأ  ْسنِْالا ، َو  ّنِْجلا  ِۀَقَسَف  ّرَـش  یّنَع  ْأَرْدا  َو  بیطلا  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  ّیَلَع  ْعِسْوأ  َو  ِراّنلا  َنِم  یتَبَقَر  ُّکف  مارَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َّبر  ّمُهّللأ  »
َو یتَرِذْعَم  َلَبْقَت  َو  یتَْرثَع  ینَلیُِقت  ْنأ  اذه  یعضْوَم  یف  یتَِزئاج  ْلَعْجاَف  ٌةَِزئاج  ٍِدفاو  ّلُِکل  َو  ٍلوُؤْسَم  ُْریَخ  َو  هیلا  ّوُعْدَم  ُْریَخ  َو  ِْهَیِلا  ٍبُولْطَم  ُْریَخ 

راوز كدفو و  نم  دـحا  هب  عجری  ام  لضفاب  یل  اباجتـسم  احجنم  احلفم  ینبلقت  ِيداز و  اینّدـلا  َنِم  يْوقّتلا  ِلَعْجا  ُّمث  یتَئیِطَخ  ْنَع  َزِواُجت  ْنأ 
رتهب دناهدش و  اعد  بوجو  هب  لئاق  یـضعب  نادنزرف و  لام و  لها و  ناردارب و  ردام و  ردپ و  دوخ و  يارب  دنک  رایـسب  اعد  مارحلا و  کتیب 
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باتفآ نوچ  دنکن و  عولط  باتفآ  ات  دـنکن  زواجت  رّـسحم  يداو  زا  اّما  دـنوش  هناور  اجنآ  زا  باتفآ  عولط  زا  شیپ  ماما  زا  ریغ  هک  تسا  نآ 
هنیکـس و رافغتـسا و  رکذ و  اب  دوش  هناور  نوچ  دنک و  رافغتـسا  هبترم  تفه  دـنک و  دوخ  ناهانگ  هب  فارتعا  هبترم  تفه  دـتفا  ریبث  هوک  هب 

شومارف رگا  ار و  دوخ  ۀلحار  دنارب  دنت  دشاب  هراوس  رگا  دشاب و  هدایپ  رگا  رتش  دـننام  دورب و  دـنت  دـسرب  رّـسحم  يداوب  نوچ  دورب و  راقو 
نمیف ریخب  ینفلخا  یتوعد و  بجا  یتبوت و  لبقا  يدـهع و  ملـس  مهللا  هلوره  تقو  رد  دـیوگب  دـنک و  كرادـت  ددرگرب و  ار  هلوره  دـنک 

. مرکالا زعالا  تنا  کنا  ملعت  امع  زواجت  محرا و  رفغا و  بر  دیوگب  يدعب و  تکرت 

ینم تابجاو  مراهچ ؛ لصف 

یعـضوم يوس  هب  نتـشگرب  دیع  زور  رد  مارحلا  رعـشم  زا  چوک  زا  دعب  فّلکم  رب  تسبجاو  هک  نادـب  تسا  ینم  تابجاو  رد  مراهچ  لصف 
. تسا بجاو  رما  هس  نآ  رد  دنیوگ و  ینم  ار  وا  هک 

: لّوا
زور باتفآ  عولط  زا  دـعب  نآ  تقو  تسیمر و  ّلحم  هک  تسیعـضوم  مسا  هک  هرمج  يوس  هب  هزیر  گنـس  نتخادـنا  ینعی  هبقع  ةرمج  یمر 

اج هب  وا  بیان  ای  وا  دوخ  هدـنیآ  لاس  رد  دـشن  رّکذـتم  رگا  دروآ و  اج  هب  مهدزیـس  زور  اـت  دـنک  شومارف  رگا  نآ و  بورغ  اـت  تسا  دـیع 
تسا بوخ  دشاب  هک  نآ  زا  یعضوم  ره  زا  دشاب  هدوب  مرح  زا  هکنآ  اهنآ  رب  گنس  مسا  قدص  دوجو  اب  هزیرگنس  رد  تسا  طرـش  دروآ و 

یحیحـص و نتخادنا  دـشاب  هتخادـنین  یـسک  ار  اهنآ  ینعی  دـشاب  هرکاب  هکنآ  درادرب و  ار  اهنآ  رعـشم  رد  بش  هک  تسا  ّبحتـسم  هچ  رگا 
. یلاعت هللا  یلا  ًۀبرق  هبوجول  عّتمت  ّجح  رد  هبقع  ةرمج  هب  گنس  تفه  مزادنایم  هک  دنک  ّتین  لّوا  رما  دنچ  یمر  رد  تسا  بجاو 

. دوب دهاوخن  يزجم  دنکن  قدص  یمر  هک  يروط  هب  دراذگ  هرمج  رد  ار  گنس  رگا  سپ  اهنآ  نتخادنا  مّیود 
دسرب یناویح  ای  رگید  ناسنا  ۀطساوب  ای  دسرب  هرمج  هب  اجنآ  زا  دروخب و  رگید  ياج  هب  رگا  سپ  یمر  طساو  هب  دسرب  هرمج  هب  هکنآ  مّیس 

. دراذگیم ندیسرن  رب  ار  انب  دنک  کش  رگا  دوب و  دهاوخن  يزجم 
. دشاب تفه  دزادنایم  هک  گنس  ددع  هکنآ  مراهچ 

هب هعفد  کی  دنچ  ره  دزادـنیب  بقاعتم  هک  تسا  بجاو  هکلب  هرمج  هب  دـنروخ  رب  بقاعتم  دـنچ  ره  دزادـنین  هعفد  کی  ار  اهنآ  هکنآ  مجنپ 
کی کی  دنـشاب و  راد  هطقن  رگید و  گنر  ای  همرـس  گنر  هب  دنـشاب  نیگنر  اهزیر  گنـس  هک  تسا  ّبحتـسم  هک  نادب  دنروخرب و  هرمج 
هراوس دشاب و  هدایپ  نتخادنا  گنس  تقو  رد  هک  تسا  ّبحتـسم  دنـشاب و  تشگنا  رـس  ردق  هب  تخـس و  هن  دشاب  تسـس  دنـشاب و  هدیچرب 

دناوخب ار  اعد  نیا  دشاب  هتشاد  تسد  رد  ار  گنس  نوچ  دناهدش و  لئاق  تراهط  بوجو  هب  ءاملع  زا  یضعب  دشاب و  ءوضو  اب  دشابن و 
دناوخب ءاعد  نیا  دزادنیب  هک  هزیرگنس  ره  و  یلَمَع » یف  ّنُهْعَفْرا  َو  ِیل  ّنِهِصْحأَف  یتاَیَصح  ِهِذه  نا  ّمُهّللأ  »

َو اروُْربَم  اّجَح  ِیل  ُْهلَعْجا  ّمُهّللأ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  َکِّیبَن  ِۀّنُس  یلَع  َو  َِکباتِِکب  اقیِدْصَت  ّمُهّللأ  َناْطیّـشلا  یّنع  ْرَحْدا  ّمُهّللأ  ُرَبْکأ ، ُهّللا  »
هرمج و هب  يور  دنک و  هلبق  هب  تشپ  دشاب و  هلصاف  عارذ  هدزناپ  ای  عارذ  هد  هرمج  وا و  هنایم  و  اروُفْغَم » اْبنَذ  َو  اروُکْشَم  ایْعَس  َو  ًالُوبْقَم  ًالَمَع 

نیا هک  تسا  ّتنـس  ینم  رد  دیآ  دوخ  ياج  هب  نوچ  دزادنیب و  تداهـش  تشگنا  نخان  اب  دراذـگب  گرزب  تشگنا  رب  ار  هزیرگنـس  هک  نآ 
دناوخب اعد 

«. ُریِصّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعن  َو  ُبّرلا  َمِْعنَف  ُْتلّکَوَت  َْکیَلَع  َو  ُْتِقثَو  َِکب  ّمُهّللأ  »
: مّود بجاو 

تیافک رفن  دـنچ  يارب  زا  دـحاو  يدـه  کی  حـبذ  عّتمتم  جاـح  ره  رب  تسبجاو  هک  نادـب  تسیدـه  حـبذ  ینم  تاـبجاو  زا  عّتمتم  جاـح  رب 
زا دعب  زور  تفه  ّجـح و  رد  زور  هس  دریگیم  هزور  زور  هد  دـشابن  يدـه  ندـیرخ  رب  رداق  رگا  طوحالا و  رهظالا  رهـشالا  یلع  دـنکیمن 

رّـسیم رگا  دـنک و  حـبذ  دریگب و  هّجحلا  يذ  هام  هّیقب  رد  هک  دـنراذگیم  يدـمتعم  شیپ  ار  نآ  تمیق  دوشن  تفاـی  يدـه  رگا  تعجارم و 
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طوحا هدنیآ و  لاس  رد  مات  يده  دوش و  تفای  رگا  تسا  صقان  يدـه  نیب  عمج  طوحا  هچ  رگا  دریگب  هدـنیآ  لاس  رد  لاس  نیا  رد  دوشن 
رخآ ات  نآ  ریخأت  دشاب  رگید  رذع  ای  دیع  زور  رد  ار  حبذ  دنک  شومارف  رگا  زور و  هد  موص  نآ و  ۀنایم  دنک  عمج  هک  تسنآ  نآ  زا  ( 64)
جنپ دشاب  رتش  رگا  دشاب و  هدوب  دنفسوگ  ای  واگ  ای  دشاب  رتش  ای  هک  يده  رد  تسا  بجاو  تسا و  زیاج  هّجحلا  يذ  رخآ  هکلب  قیرشت  ماّیا 
تفه دشاب  شیم  رگا  دنفسوگ  دشاب و  لاس  هس  رد  لخاد  هلاس  ود  هک  تسا  نآ  طوحا  دشاب  واگ  رگا  و  ( 65  ) شش رد  لخاد  دشاب  هلاس 

هـس رد  لخاد  هلاس  ود  طوحا  دشاب  زب  رگا  دـشاب و  هدـش  مّود  لاس  رد  لخاد  مامت  لاس  کی  هکنآ  ( 66  ) طایتحا تشه و  رد  لخاد  ههاـم 
زا یلیلق  رگا  هکنآ  یتح  تسین  يزجم  شوخان  ریپ و  رایـسب  گنل و  روک و  سپ  دشاب  ءازجالا  ّمات  حیحـص و  هک  تسا  طرـش  تسا و  لاس 

تیافک هک  تسنآ  روهـشم  دـشابن و  رغال  هکنآ  تسین و  يزجم  تسا  صقان  يزیچ  وا  ینوردـنا  خاش  زا  هکنآ  اـی  دنـشاب  هدـیرب  وا  شوگ 
رگا تسین  یکاـب  دـنیوگن و  رغـال  فرع  رد  ار  وا  نیا  رب  هوـالع  هک  تسنآ  طوـحا  دـشاب و  هیپ  نآ  ياـهدرگ  رد  هک  ردـق  نیمه  دـنکیم 

تقلخ لصا  رد  وا  يارب  زا  مد  ای  شوگ  ای  خاش  هک  یناویح  كرت  ود و  نیا  كرت  ( 67  ) طوحا هچ  رگا  دشاب  خاروس  ای  هتفاکش  وا  شوگ 
سپ یّـصخ  اـّما  دـنیوگ و  نیتیـصخلا  ضوضرم  وجوم و  ار  وا  هک  دنـشاب  هدـیلام  ار  وا  نیتضیب  قورع و  هک  ناویح  نآ  نینچ  مه  دـشابن و 

تسین و يزجم  دمآ  نوریب  صقان  سپ  تسا  حیحص  هکنآ  نامگ  هب  درک  حبذ  دیرخ و  ار  یناویح  رگا  تسنآ و  ءازجا  مدع  رهـشا  رهظا و 
بولطم قباطم  دشاب و  قاچ  هکنآ  دیما  هب  درک  حبذ  يرغال  ّنظ  اب  رگا  نینچمه  تسیفاک و  دمآ  رد  رغال  درک و  حبذ  یقاچ  نامگ  هب  رگا 

یقاچ و دـیما  هب  هن  نکل  دادیم  لامتحا  ای  دادیمن  یقاچ  لاـمتحا  رگا  اـّما  دـمآ  رد  قاـچ  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  هرکذ  ّلـج  ملاـع  دـنوادخ 
هک تسا  نآ  طوـحا  هک  نادـب  و  ( 68  ) تسین يزجم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  سپ  درک  حـبذ  یتـالابمیب  يور  زا  هکلب  یهلا  بـجاو  تقفاوـم 

هحیبذ ثلث  هقدص  هیده و  زا  کی  ره  رادقم  هک  تسنآ  طوحا  دنهد و  هقدص  هب  يردق  دنهد و  هیده  هب  يردق  دنروخب و  هحیبذ  زا  يردق 
ۀفیاط ًامئاد  هکلب  ًابلاغ  دوشیم  هتـشک  ینم  رد  تاقوا  نیا  رد  هک  یحیابذ  نیا  رب  انب  دشاب  هدوب  نینموم  رب  هقدـص  هیدـه و  هک  نآ  دـشاب و 

تسین مولعم  ناشیا  مالسا  هکلب  نامیا  هک  ارچ  تسین  زیاج  ناشیا  هب  نداد  دنریگیم  دنتسه  یلاوح  نآ  رد  هک  ینادوس 
ضعب هب  ار  نآ  ثلث  دنک و  قدّصت  ار  نآ  ثلث  جاّجح  زا  ینمؤم  ریقف  صخـش  هب  نآ  زا  دعب  درادرب و  دوخ  تهج  هب  نآ  زا  یلیلق  ًالّوا  سپ 

ۀفیاط نآ  رب  دنک  قّدصت  رگا  هیده  هقدص و  بحاص  تقو  نآ  دنـشاب  هدرکن  ادج  ار  کی  ره  هّصح  هک  دنچ  ره  دهد  هیدـه  دوخ  ناردارب 
نالطب بجوم  تراغ )  ) بهن ای  يدزد  قیرط  هب  دـنربب  ار  هحیبذ  هفیاط  نآ  ًاطایتحا ت  نیا  زا  شیب  دـتفا  قاـفّتا  رگا  درادـن و  بیغ  نادوس 

رب رداق  هک  یـسک  هک  نادـب  تسا و  ءارقف  ۀّـصح  نامـض  طوحا  دـهدب  دوخ  رایتخا  هب  رگا  یلب  دوشیمن  نآ  ةداعا  بوجو  يدـه و  حـبذ 
ار مهن  متـشه و  زور  دوشن  متفه  زور  رگا  مهن و  زور  اـت  متفه  زور  زا  ّجـح  رد  یلاوـتم  زور  هس  دریگیم  ( 69  ) هزور زور  هد  دوشن  يدـه 

هـس نآ  لّوا  هک  ینم  زا  تعجارم  زا  دعب  زور  هس  هک  تسنآ  تروص  نیا  رد  طوحا  هچ  رگا  ینم  زا  تعجارم  زا  دـعب  زور  کی  دریگیم و 
دیامن و زور  جنپ  عومجم  نمـض  رد  زور  هس  هب  ار  دوخ  یعقاو  فیلکت  يادا  دـصق  درادـب و  هزور  یلاوت  تاعارم  اب  دـشاب  چوک  زور  زور 

نآ رهـشا  هچ  رگا  تساهنآ  هب  تردابم  طوحا  ینم و  زا  تعجارم  زا  دعب  ات  دـنک  ربص  هکلب  دریگن  ار  مهن  زور  تفرگن  ار  متـشه  زور  رگا 
اهنآ رد  تسیلاوت  طوحا  دوخ و  يهناخ  هب  ندیسر  زا  دعب  سپ  رگید  زور  تفه  اّما  ندروآ و  اج  هب  دوشیم  هّجحلا  يذ  مامت  رد  هک  تسا 
سپ يدـه  تاّبحتـسم  اـّما  تسیدـه و  حـبذ  طوحا  دوش  يدـه  زا  نّکمتم  زور  هس  ةزور  زا  دـعب  رگا  تسین و  مولعم  نآ  بوـجو  هچ  رگا 

دشاب و هّدام  دشک  واگ  ای  رتش  رگا  هکنآ  دشاب و  هبرف  رایـسب  هکنآ  دنفـسوگ و  نآ  زا  دعب  واگ و  نآ  زا  دعب  دـشاب  رتش  هک  تسا  ّبحتـسم 
دشاب رن  دشاب  زب  ای  دنفسوگ  رگا 

دراک دتسیاب و  وا  تسار  بناج  زا  دشاب و  هتسب  نآ  يوناز  ات  اهتسد  رس  زا  هداتسیا و  دنک  رحن  دهاوخیم  هک  ار  رتش  هک  تسا  بحتـسم  و 
ًافینح ضرالا  تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو  دـناوخب  اعد  نیا  رحن  ای  حـبذ  تقو  رد  درب  ورف  وا  ندرگ  لادوگ  هب  رجنخ  ای  هزین  اـی 

نیملسملا نم  انا  ترما و  کلاذب  هل و  کیرشال  نیملاعلا  بر  هللا  یتامم  يایحم و  یکسن و  یتاولـص و  نا  نیکرـشملا  نم  انا  ام  ًاملـسم و 
نع تلبقت  امک  ینم  لبقت  مهللا  هّمتت  نیا  هدـش  دراو  تاـیاور  ضعب  رد  ینم و  لـبقت  مهللا  ربکا  هللا  هللااـب و  هللا و  مسب  کـل  کـنم و  مهللا 
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دنادـن رگا  دـشکب و  ار  ینابرق  دوخ  هک  تسا  تنـس  مهیلع و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  کبیبح  دـمحم  کمیلک و  یـسوم  کلیلخ و  میهاربا 
. دهن هدنشک  تسد  يالاب  تسد 

هک یسک  يارب  زا  طوحا  هچ  رگا  نادرم  ةراب  رد  تسا  نتفرگ  نخان  براش و  زا  ای  ندیـشارت  رـس  ینعی  ریـصقت  ای  تسا  قلح  مّیـس  بجاو 
هدرک و عمج  ار  دوخ  يوم  هک  یـسک  دـشاب و  هدینابـسچ  نآ  وحن  شپـش و  عفر  تهج  هب  اهنیا  وحن  غمـص و  ای  لسع  هب  ار  دوخ  رـس  يوم 

يهرابرد ریصقت و  هب  ءافتکا  مدع  تسا و  قلح  رایتخا  دشاب  وا  لّوا  ّجح  هک  یسک  ره  يارب  زا  هکلب  دشاب  هتفاب  هدیچیپ و  مهرد  هدز و  هرگ 
ًۀبرق هبوجول  عّتمت  ّجح  ضرف  رد  مریگیم  نخان  ای  وم  ای  مشارتیم  رس  هک  دنک  نینچ  ّتین  تسین و  ( 70  ) زیاج ندیشارت  رس  یثنخ  نانز و 
دوب هدش  مارح  هچنآ  يهمه  وا  يارب  زا  دوشیم  لالح  دومن  ریـصقت  ای  قلح  جاح  نوچ  دنک و  ّتین  زین  كّالد  هک  تسا  نآ  رتهب  هللا و  یلا 

تفلاخم رگا  طوحالا و  رهـشالا  یلع  تسا  مزال  قلح  حبذ و  یمر و  ۀنایم  رد  بیترت  هک  نادب  شوخ و  يوب  دیـص و  نز و  رگم  مارحا  رد 
ًادمع رگا  درادن و  ررـض  دشاب  هدوب  یـشومارف  يور  زا  رگا  سپ  دروآ  اج  هب  لّوا  ای  یناث  رب  مّدقم  ار  ثلاث  ای  لّوا  رب  مّدـقم  ار  یناث  درک و 

رگا هک  نادب  دنکن و  كرت  دشاب  نکمم  طایتحا  رگا  تسه و  یلّمأت  نآ  لیلد  رد  تسا و  هداعا  بوجو  مدـع  زین  روهـشم  سپ  دـشاب  هدوب 
دوخ ياج  رد  دوشن  نکمم  رگا  قلح و  يارب  زا  تعجارم  تسا  بجاو  ینم  زا  دور  نوریب  ات  دنک  شومارف  دـیع  زور  رد  ار  ریـصقت  ای  قلح 

(71  ) تسا بجاو  قلح  زا  دـعب  ینم  هب  دوخ  تعجارم  تروص  رد  دوـش و  نکمم  رگا  دتـسرفیم  ینم  رد  ار  دوـخ  يوـم  دـنکیم و  قـلح 
: دناوخب اعد  نیا  دنکب و  رس  شیپ  تسار  بناج  زا  ءادتبا  دنک و  هلبق  هب  ور  ندیشارت  رس  تقو  رد  هک  تسا  ّبحتسم  فاوط و  هداعا 

زا هک  تسنآ  طوحا  دوخ و  يهمیخ  ّلحم  رد  ینم  رد  دـنک  نفد  ار  رـس  يوم  هک  تسا  ّتنـس  ۀـمیقلا و  موی  ارون  ةرعـش  لکب  ینطعا  مهللا 
. دریگب ار  اهنخان  دریگب و  وم  براش  شیر و  رس و  فارطا 

. تسا دصقم  ود  نآ  رد  ینم و  زا  دعب  تابحتسم  تابجاو و  مجنپ ؛ لصف 

ینم کسانم  ءادا  زا  دعب  تسا  بجاو  هچنآ  رد  لّوا ؛ دصقم 

نآ زامن  ءآسن و  فاوط  یعس و  نآ و  زامن  ترایز و  فاوط  يارب  زا  هّکم  هب  تعجارم  تسا  بجاو  هک  نادب  تسا  تابجاو  رد  لّوا  دصقم 
تـسا ریخأت  مدـع  طوحا  تسا  فالخ  مهدزای  زور  زا  ریخأت  زاوج  رد  مهدزای و  زور  ات  تعجارم  ریخأت  عّتمتم  جاح  يارب  زا  تسا  زیاج  و 

نتفر زا  شیپ  یعس  فاوط و  میدقت  تسین  زیاج  هک  نادب  تسین و  دیعب  هّجحلا  يذ  مامت  ات  هکلب  قیرشت  ماّیا  زا  دعب  ات  ریخات  زاوج  هچ  رگا 
نامگ نز  هکنآ  لثم  دشابن  رّسیم  وا  تهج  هب  هّکم  هب  تعجارم  زا  دعب  اهنآ  ندروآ  اج  هب  هک  یسک  يارب  زا  رگم  ینم  رعشم و  تافرع و  هب 

نیا رد  ماـحدزا  تهج  هب  دـنک  فاوط  ینم  زا  مدرم  تعجارم  زا  دـعب  دـناوتن  زجاـع  ریپ  درم  دـشاب و  هتـشاد  ناـمز  نآ  رد  ساـفن  ضیح و 
طوحا سپ  دناهدرک  عنم  زین  تروص  نیا  رد  یـضعب  ینم و  رعـشم و  تافرع و  هب  فوقو  رب  تسیعـس  فاوط و  میدقت  زاوج  رهظا  اهتروص 

هداعا هّجحلا  يذ  هام  یقاب  رد  ّالا  دنک و  قیرـشت  ماّیا  رد  نآ  ةداعا  دوش  نکمم  رگا  نآ  زا  دـعب  دـنک و  میدـقت  رذـع  بحاص  هک  تسا  نآ 
تیفیک اما  زین و  تسا  هبانتـسا  طوحا  نکل  تسا  بجاو  میدـقت  لاکـشایب  سپ  دوشیمن  نکمم  هاـم  ماـمت  رد  هک  دـنادیم  رگا  دـیامن و 

نیب ام  یعـس  نآ و  زامن  فاوط و  نیا  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  تشذـگ و  هرمع  رد  هک  تبـسن  نامه  سپ  یعـس  نآ و  زامن  ترایز و  فاوط 
نز و دیـص و  تامّرحم  زا  وا  رب  دنامیم  شوخ و  يوب  قلح  زا  دـعب  وا  رب  دوب  هدـنام  مارح  هچنآ  زا  وا  يارب  زا  دوشیم  لالح  هورم  افص و 
رد هک  نآ  زامن  ءاسنلا و  فاوط  زا  دعب  تسیوقا و  طوحا و  لوا  دوشیم و  لالح  شوخ  يوب  نآ  زامن  فاوط و  دّرجم  هب  دناهتفگ  یـضعب 
اّما دیـص و  زا  وا  رب  تسا  مارح  مارحا  ۀـهج  هب  هچنآ  ینعی  یمارحا  دیـص  نز و  دوـشیم  لـالح  تسا  قباـس  زاـمن  فاوـط و  لـثم  تـّیفیک 

تسا زاوج  يوقا  هچ  رگا  ءاسنلا  فاوط  زا  لبق  تسا  شوخ  يوب  زا  بانتجا  طوحا  تسا و  مارحا  تهج  زا  هن  نآ  سپ  مرح  دیـص  تمرح 
نیب ام  یعس  زا  دعب  مّود  ۀبترم  قلح  زا  دعب  یلوا  ۀبترم  دنوشیم  لالح  وا  رب  مارحا  تامّرحم  جیردت  هب  هبترم  هس  عّتمتم  جاح  صخـش  سپ 
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فاوط هک  نادب  تسا و  طوحا  يوقا و  لّوا  دناهتسنادن و  زامن  هب  فوقوم  ار  لیلحت  یـضعب  ءاسنلا و  فاوط  زامن  زا  دعب  مّیـس  هورم  افص و 
كرت سپ  تسین  ّجـح  ناکرا  زا  هک  تسنآ  ءاملع  نیب  ام  فورعم  هکنآ  ّالا  دوشیمن  لالح  نز  وا  نودـب  تسبجاو و  هک  دـنچ  ره  ءاـسنلا 

هب ار  وا  هکنآ  كرات  رب  تسا  بجاو  هکلب  دوش  هرمع  ای  ّجـح  داسف  ثعاب  هک  تسین  هرمع  فاوط  ای  تراـیز  فاوط  كرت  لـثم  ًادـمع  نآ 
. طوحالا یلع  نآ  رب  نداد  تداهش  ندرک و  دقع  یّتح  دوشیمن  لالح  وا  رب  نز  درواین  اج  هب  ار  وا  ات  دروآ  اج 

ءاسن فاوط  یعس و  ترایز و  فاوط  تاّبحتسم  مّود ؛ دصقم 

زا دعب  ینم  زا  دیع  زور  نامه  نّکمت  اب  هک  تسنآ  رتهب  هک  نادب  تسا  ءاسن  فاوط  یعـس و  ترایز و  فاوط  تاّبحتـسم  رد  میّود  دـصقم 
ّتنـس رذع و  تهج  هب  رگم  زور  نآ  يادرف  زا  تسا  ریخأت  مدع  طوحا  زور و  نآ  يادرف  دشن  رگا  هّکم و  هب  دنک  تعجارم  هثالث  کسانم 

نوچ و  ص )  ) دّمحم لآ  دّمحم و  رب  دتسرفب  تاولص  یهلا و  میظعت  دیجمت و  رکذ و  ای  دوش  مارحلا  دجـسم  هّجوتم  دنک و  لسغ  هک  تسا 
دناوخب اعد  نیا  دیآ  دجسم  رد  هب 

ینَعِجُْرت ْنأ  َو  یبُونُذ  یل  َرِفْغَت  ْنأ  ِِهْبنَذب  ِفِرَتْعُْملا  ِلِیلّذلا  ِلیلَْعلا  ََۀلأْسَم  َُکلأْسأ  ینا  مهللا  یل  ُهْمّلَس  َو  َُهل  ینْمّلَس  َو  یِکُُـسن  یلَع  یّنِعَا  ّمُهّللأ  »
َُکلأْسأ َكِرَدَِـقب  ایِـضار  َكِْرمِأل  اِعبّتُم  َکَتَعاط  ّمُؤأ  َو  َکَتَمْحَر  ُُبلْطأ  ُْتئج  َُکْتَیب  ُْتیَبلا  َو  َكُدََـلب  ُدَـلَْبلا  َو  َكُدـْبَع  ّینِا  ّمُهّللأ  یَتَجاِحب ،

«. َِکتَمْحَِرب ِراّنلا  َنِم  ینَریُِجت  َو  َكْوفَع  ینَغّلَُبت  ْنأ  َِکَتبوُقُِعل  ِِفئاْخلا  َِکباذَع  ْنِم  ِقِفْشُْملا  َكِْرمِأل  ِعیِطُْملا  َْکَیلإ  ّرَطْضُْملا  ََۀلأْسَم 
دنک و ّتین  دیوگب و  ریبکت  دروایب و  اج  هب  هدروآ  ياج  هب  هرمع  فاوط  رد  هچنآ  دیامن و  لیبقت  مالتـسا و  دیایب و  دوسالارجح  دزن  هب  سپ 
رد ًاقباس  هک  تسا  نانچ  ءاسن  فاوط  یعـسو و  نآ  زامن  فاوط و  نیا  بادآ  هرمع و  فاوط  رد  روکذم  جـهن  هب  طوش  تفه  دـنک  فاوط 

. دش روکذم  هرمع  یعس  فاوط و 

قیرشت ياهبش  رد  ینم  رد  هتوتیب  مشش ؛ لصف 

یعـس فاوط و  تهج  هب  دور  هّکم  هب  دیع  زور  رد  جاح  هاگ  ره  هک  نادب  قیرـشت  ياهبـش  رد  ینم  هب  تسا  ندـیباوخ  نایب  رد  مشـش  لصف 
ینم رد  مهدزاود  مهدزاـی و  بش  رد  ندرب  رـس  هب  بش  ینعی  دـنک  هتوـتیب  هکنآ  تهج  هب  ینم  يوـس  هب  ددرگ  رب  هک  وا  رب  تـسا  بـجاو 

بانتجا مارحا  رد  ار  ود  نیا  هک  یسک  رب  هدرکن و  زیهرپ  دیص  ای  نز  زا  مارحا  رد  هک  یسک  رب  تسبجاو  زین  مهدزیـس  بش  تسا و  بجاو 
ات دـنام  زور  نآ  رد  ًاقافّتا  رگا  سمـش و  لاوز  زا  دـعب  مهدزاود  زور  رد  ندرک  چوک  ینعی  رفن  وا  يارب  زا  تسا  زیاج  تسین و  مزال  هدرک 
زا دـعب  ندرک  ّتین  هتوتیب  رد  تسا  بجاو  تسا و  مهدزیـس  هک  ادرف  رد  یمر  نینچ  مه  تسا و  مزال  زین  اجنآ  رد  ندـنام  دـش  لخاد  بش 
دور نوریب  اجنآ  زا  بش  فصن  زا  دـعب  رگا  سپ  تسا  بش  فصن  دـعب  ام  ات  تسا  مزال  وا  ندرب  رـس  هب  هک  بش  ّدـح  ماش و  تقو  لوخد 

زا وا  رب  تسا  بجاو  ینم  هب  ار  هتوتیب  دـنک  كرت  هک  یـسک  دوشن و  هّکم  لـخاد  رجف  عوـلط  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  طوـحا  درادـن و  بیع 
هب روذعم  قاحلا  نینچمه  دنفسوگ و  بوجو  رد  دماعب  تسا  لهاج  یسان و  قاحلا  طوحا  دشکب و  ار  وا  هک  دنفسوگ  کی  یبش  ره  يارب 

ندرب فوخ  هک  یـسک  تسرپرامیب و  رامیب و  لثم  هتوتیب  زا  عنام  دراد  يرذع  هک  تسیـسک  نآ  روذعم و  رب  تسین  یهانگ  دنچ  ره  راتخم 
مدع ءاملع  رهاظ  تسا و  ناشیا  تسد  رد  جاح  تیاقـس  هک  یناسک  دنفـسوگ و  نابـش  لثم  ینم و  هب  دـیایب  رگا  هّکم  زا  دراد  ار  دوخ  لام 

تدابع ریغ  لوغـشم  دنک و  ایحا  تدابع  هب  هّکم  رد  ار  بش  هک  یـسک  تسا  ناشیا  لثم  هریخا و  ۀـقرف  ود  رب  تسا  دنفـسوگ  هیدـف  بوجو 
: دیوگب ینم  هب  دنک  تعجارم  هّکم  زا  نوچ  هک  تسا  ّبحتسم  ءوضو و  دیدجت  برش و  لکا و  لثم  هّیرورض  روما  رگم  دشابن 

. ریصنلا معن  یلوملا و  معن  برلا و  معنف  تلکوت  کیلع  تملسا و  کل  تنما و  کب  تقث و  کب و  مهللا 

. تسا دصقم  ود  نآ  رد  تلث و  تارمج  یمر  متفه ؛ لصف 

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  جح  www.Ghaemiyeh.comکسانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


قیرشت مایا  رد  تلث  تارمج  یمر  تابجاو  لّوا ؛ دصقم 

هب هبقع  هرمج  یطسو و  ةرمج  دشاب و  یلوا  ةرمج  هک  تلث  تارمج  یمر  مایا  نیا  رد  تسا  بجاو  هک  نادب  تسا  تابجاو  رد  لّوا  دصقم 
ار نآ  متخادنا و  هرمج  رب  گنـس  راهچ  رگا  یلب  هدرک  دوخ  ۀـبّترم  ریغ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنک  هداعا  دـنک  بیترت  تفلاخم  رگا  سپ  بیترت 

هداعا زین  اجنیا  رد  ( 72  ) طوحا هچ  رگا  دنزیم  نآ  زا  دعب  ارگنـس  هس  بیترت و  رد  دـنکیم  تیافک  دـش  يرگید  لوغـشم  هدومن و  كرت 
اهنآ و تهج  هب  هّکم  زا  ددرگیم  رب  ار  اهنآ  دنک  شومارف  هک  یسک  دش و  روکذم  ینم  کسانم  رد  هک  تسا  نامه  یمر  تابجاو  تسا و 

تقو رد  نّکمت  زا  دشاب  سویأم  دشاب و  ضیرم  هک  یسک  بیان و  ای  دوخ  هب  هدنیآ  لاس  رد  دنکیم  اضق  جورخ  زا  دعب  ات  دشن  رّکذتم  رگا 
رگا تقو و  رد  تردـق  ضورع  تروص  رد  تسا  طوحا  هچ  رگا  تسین  مزـال  هداـعا  دـش  حیحـص  رگا  دـنکیم و  یمر  وا  ضوع  هب  دوـخ 

رهـشالا یلع  دوشیمن  دساف  وا  ّجح  دنک  یمر  كرت  ًادمع  یـسک  رگا  ار و  وا  دزادنیب  يرگید  هک  دریگب  تسد  هب  ار  گنـس  ضیرم  دوشب 
هتشذگ زور  يارب  زا  دنک  یمر  بش  رد  هک  تسین  زیاج  هک  نادب  رگید و  لاس  رد  تسا  ّجح  ءاضق  طوحا  هک  دناهدومرف  یـضعب  يوقالا و 

شومارف یـسک  رگا  دنکیم و  زور  نآ  بش  سپ  دوشن  نکمم  یمر  زور  رد  هک  دشاب  هتـشاد  رذـع  هک  یـسک  رگم  هدـنیآ  زور  يارب  زا  ای 
دروآیم اج  هب  ار  زور  نآ  بجاو  نآ  زا  دعب  دنکیم  ار  قباس  یمر  ياضق  لّوا  رگید  زور  ات  ار  یمر  دنک 

ینم رد  ۀّبحتسم  لامعا  مّود ؛ دصقم 

ینم زا  زور  هس  نیا  رد  هک  تسا  ّبحتـسم  هک  نادب  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  زور  رد  تسا  ینم  رد  ۀّبحتـسم  لامعا  رد  مّود  دصقم 
دمح و دریگ و  تسار  تسد  هب  ار  هرمج  دـنک و  هلبق  هب  ور  یطـسو  یلوا و  ةرمج  رد  هکنآ  ّبحتـسم و  فاوط  تهج  هب  یّتح  دورن  نوریب 

: دیوگب دنک و  اعد  دور و  شیپ  یکدنا  سپ  دتسرفب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث 
یمر رد  دـیوگب و  ربکا  هللا  یمر  تقو  رد  دـنک و  یمر  دـناوخب و  ار  یمر  تقو  رد  قباس  ياعد  یکدـنا و  دور  رتشیپ  سپ  ینم  لبقت  مهللا 

طوحا دناهتسناد و  بجاو  ار  وا  یـضعب  ءاملع و  ۀنایم  روهـشم  بهذم  رب  انب  تسا  ّبحتـسم  ینم  رد  ریبکت  دنک و  هلبق  هب  تشپ  هبقع  هرمج 
: تسا نیا  روهشم  رب  انب  نآ  ّتیفیک  دیوگب و  زامن  هدزناپ  بقع  ینم  رد  نآ و  ریغ  ینم و  رد  دنکن  كرت  هک  تسنآ 

رد ِماْعنْألا و  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  انیلوا و  ام  یلع  ُدْـمَْحلا  َو  اَنادَـه  ام  یلَع  ُرَبْکأ  ُهّللا  ُرَبْکأ ، ُهّللا  ُرَبْکأ ، ُهّللا  َو  ُهّللا  اـّلإ  َهلإ  ـال  ُرَبْکأ ، ُهّللا  ُرَبْکأ ، ُهّللأ  »
تایاور زا  یـضعب  رد  ِماْعنْألا و  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلعُرَبْکأ  ُهّللا  اَنادَـه  ام  یلَع  ُرَبْکأ  ُهّللا  دـمحلا  مّیـس و هللا  ریبکت  زا  دـعب  رابخا  زا  یـضعب 

هزیر گنـس  کی  تسیب و  هک  تسا  ّتنـس  ینم  زا  درک  چوک  مه  مهدزاود  زور  رد  رگا  انادبا و  ام  یلع  دـمحلا هللا  یتدایز  هب  تسا  نیمه 
دنک نفد  ینم  رد  ار 

دجـسم رد  هک  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد  دروآ و  اج  هب  فیخ  دجـسم  رد  ار  بّحتـسم  بجاو و  ياهزامن  ماّیا  نیا  رد  هک  تسا  بحتـسم  و 
دیوگب هللا  ناحبس  هبترم  دص  هک  ره  لاس و  داتفه  تدابع  اب  تسا  ربارب  دور  نوریب  اجنآ  زا  هکنآ  زا  شیپ  دراذگب  زامن  تعکر  دص  فیخ 

دص هک  ره  یـصخش و  ندرک  هدنز  باوث  اب  تسا  ربارب  دیوگب  هللا  ّالا  هلا  هبترم ال  دص  هک  ره  ندرک و  دازآ  هدنب  باوث  وا  يارب  زا  دسیونب 
. دنک قّدصت  ملاع  دنوادخ  هار  رد  هک  نیقارع  جارخ  اب  تسا  ربارب  دیوگب  دمحلا هللا  هبترم 

تعجارم تسا  ّبحتـسم  هک  نادب  هرّونم  ۀـنیدم  هب  دورو  همّظعم و  هّکم  زا  جورخ  نامز  ات  تسا  تاّبحتـسم  ریاس  عادو و  فاوط  رد  همتاخ 
رد زامن  تعکر  شـش  چوک  زا  شیپ  هدرک و  رتشیپ  ار  ءاسن  فاوط  یعـس و  بجاو و  فاوط  هاـگره  عادو  فاوط  تهج  هب  هّکم  هب  ینم  زا 

ثیدح رد  تسا و  هدرک  ّجح  هزات  هک  یسک  ًاصوصخ  دوش  هبعک  يهناخ  لخاد  هک  تسا  ّتنـس  دور  هّکم  رد  نوچ  دنکب و  فیخ  دجـسم 
هاـگن ملاـع  دـنوادخ  ناـهانگ و  زا  تسا  نتفر  نوریب  نتفر  نوریب  ادـخ و  تمحر  رد  تسا  ندـش  لـخاد  هبعک  رد  ندـش  لـخاد  هک  تسا 
هنهرب ياپ  دـنک و  لسغ  هناخ  لوخد  تهج  هب  هک  تسا  ّتنـس  ار و  وا  هتـشذگ  ناهانگ  دزرمآیم  رمع و  هیقب  رد  ناهانگ  زا  ار  وا  درادیم 
ینماف انما  ناک  هلخد  نم  تلق و  دق  كدبع و  دبعلا  کتیب و  تیبلا  مهللادـیوگب  دریگب و  ار  رد  ۀـقلح  ود  ره  لوخد  زا  شیپ  دوش و  لخاد 
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ینماف انما  ناک  هلخد  نم  تلق و  دق  كدبع و  دبعلا  کتیب و  تیبلا  مهللادـیوگب  دریگب و  ار  رد  ۀـقلح  ود  ره  لوخد  زا  شیپ  دوش و  لخاد 
: دیوگب دوش و  لخاد  سپ  کطخس  نم  ینرجا  کباذع و  نم 

. رانلا باذع  نم  ینماف  مهللا  انما  ناک  هلخد  نم  تلق و  کنا  مهللا 
تایآ ددع  هب  مّود  تعکر  رد  دناوخب و  هدجـسلا  مح  یلّوا  تعکر  رد  خرـس و  گنـس  رب  نوتـس  ود  نایم  رد  دراذگ  زامن  تعکر  ود  سپ 

رود سپ  دلام  وا  رب  ار  دوخ  مکش  تسا و  دوسالارجح  اجنآ  رد  هک  دیآ  ینکر  هب  سپ  دراذگ  زامن  زین  هبعک  ياهـشوگ  رد  نآرق و  زا  نآ 
ود هبعک  کیدزن  دریگب و  ّپچ  تسد  هب  ار  نابدرن  دیآ  نوریب  دهاوخ  نوچ  دـلامب و  نوتـس  نآ  هب  ار  دوخ  تشپ  مکـش و  ددرگب و  نوتس 

تباین هب  فاوط  تسا و  لضفا  هلفاـن  زاـمن  زا  جاّـجح  يهراـبرد  نآ  ندرک و  فاوط  رایـسب  تسا  ّبحتـسم  هک  نادـب  دـنک و  زاـمن  تعکر 
حیحص ربخ  رد  دراد و  میظع  باوث  ع )  ) ماما هدزاود  و  س )  ) همطاف ترضح  و  ص )  ) ربمغیپ ترضح  تباین  هب  دراد و  باوث  رایسب  نینمؤم 

نآ طوش و  تصش  دصیـس و  دناوتن  رگا  لاس و  ماّیا  ددع  هب  دنک  فاوط  تصـش  دصیـس و  هّکم  رد  صخـش  هک  تسا  ّبحتـسم  هک  هدمآ 
فاوط ود  هاجنپ و  هک  رگید  طوش  راهچ  هب  دنکیم  مامت  لاس  ماّیا  ددع  مامتا  تهج  هب  ار  نآ  دوشیم و  طوش  هس  فاوط و  کی  هاجنپ و 

دوشیم
ترـضح دنیب  هب  ات  دورن  ایند  زا  اجنآ  رد  دنک  نآرق  متخ  هک  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد  همظعم  هّکم  رد  دـیجم  نآرق  متخ  تسا  بحتـسم  و 

رد و  ص )  ) لوسر ترـضح  دـّلوت  عضوم  هب  ندـش  ّفرـشم  هّکم  رد  تسا  ّبحتـسم  تشهب و  رد  ار  دوخ  لزنم  دـنیب  هب  ار و  ص )  ) لوـسر
اجنآ و رد  دوب و  هدرک  تدابع  تثعب  لیاوا  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  اّرح  رد  يراغ  هب  نتفر  و  ع )  ) بلاـطیبا ربق  تراـیز  هجیدـخ و  لزنم 

هّکم رد  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  ّبحتـسم  هک  نادـب  هدـش و  یفخم  اـجنآ  رد  ص )  ) لوـسر ترـضح  هک  تسا  روـث  هوـک  رد  هک  يراـغب 
هک دننآرب  ءاملع  زا  ریثک  یعمج  دناهدرک  فالخ  هدروآ  اج  هب  شیپ  هک  هرمع  نآ و  نایم  هلصاف  رابتعا  رد  هدرفم و  ةرمع  هب  نایتا  دنامیم 

ار و زور  هد  ۀلصاف  دناهتسناد  یفاک  یـضعب  ار و  لاس  کی  یـضعب  ار و  هام  کی  ۀلـصاف  دناهتـسناد  مزال  یعمج  درادن و  هلـصاف  هب  جایتحا 
برقا زا  هدرفم  ةرمع  مارحا  دروآ و  ياـج  هب  ءاـجر  لاـس  کـی  هلـصاف  ریغ  رد  هک  تسنآ  طوـحا  هچ  رگا  تسین  هّوـق  زا  یلاـخ  لوـق  نـیا 

وا يارب  زا  زیچ  ۀمه  دنکیم و  ریصقت  یعس و  نآ و  زامن  فاوط و  مارحا  زا  دعب  تسا و  فورعم  نالا  همّظعم و  ۀّکم  هب  تسا  مرح  فارطا 
دوشیم لالح  زین  نز  دروآ  اج  هب  تسا  مزال  هدرفم  ةرمع  رد  هک  ار  ءاسن  فاوط  نوچ  نز و  رگم  دوشیم  لالح 

دوسالارجح و هب  ندب  ای  تسد  یطوش  ره  رد  دروآ و  اج  هب  عادو  فاوط  دنک و  لسغ  دور  نوریب  هّکم  زا  دهاوخ  نوچ  هک  تسا  ّتنـس  و 
کی دیاسب و  هناخ  هب  ار  دوخ  مکـش  دیایب و  دوسالارجح  دزنب  سپ  دناوخب  ار  قباس  ياهاعد  دسر  راجتـسم  هب  نوچ  دناسرب و  ینامی  نکر 

دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  دـیاشگب و  هناخ  بناج  هب  رگید  تسد  دراذـگ و  دوسالارجح  هب  تسد 
بلط ملاع  دنوادخ  زا  تعجارم و  رب  دنکیم  مزع  هکنآ  تسیماش و  نکر  لباقم  هک  دورب  نوریب  نیطاّنح  باب  زا  هک  تسا  ّتنس  دتسرفب و 

رد تامّرحم  ضعب  رودص  لامتحا  تهج  هب  ءارقف  رب  دنک  قّدـصت  دریگب و  امرخ  مهرد  کی  نتفر  نوریب  تقو  رد  دـنک و  تعجارم  قیفوت 
ترـضح ترایز  كاردا  يارب  هّبیط  ۀـنیدم  زا  تعجارم  تسا  دّـکؤم  تاّبحتـسم  هلمج  زا  نآ و  وحن  شپـش و  لثم  ۀـلفغ  وا  زا  مارحا  لاـح 
ترـضح نآ  رب  تسافج  ّجح  زا  دعب  ترـضح  نآ  ترایز  كرت  هک  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  مهیلع  هللا  تاولـص  عیقب  ۀّـمئا  و  ص )  ) ربمغیپ

. نیرهاطلا هلآ  ههاجب و  هترایزب  نینمؤملا  عیمج  هللا و  انقّفو 

هرّونم هنیدم  ترایز  بادآ 

: اّما هرّونم  هنیدم  ترایز  بادآ  رد 
دهاشم زا  یکی  رد  ای  ص )  ) لوسر ترـضح  دجـسم  هب  يوش  لخاد  یتساوخ  نوچ  هدومرف  یمعفک  خیـش  ص )  ) لوسر ترـضح  تراـیز 

مالسلا مهیلع  هّمئا  هفّرشم 
وگب سپ 
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نیذـلا اهیأ  ای  : ) تلقف هنذإب ، الإ  اولخدـت  نا  سانلا  تعنم  دـق  هلآ و  هیلع و  کتاولـص  کـیبن  تویب  باوبا  نم  باـب  یلع  تفقو  ینا  مهللا 
هترضح و یف  اهدقتعا  امک  هتبیغ  یف  فیرّشلا  دهشملا  اذه  بحاص  ۀمرح  دقتعا  ّینا  مهللا  مکل ) نذؤی  نأ  الإ  یبنلا  تویب  اولخدت  اونمآ ال 

نع تبجح  ّکنا  یمالس و  نوّدری  یمالک و  نوعمسی  یماقم و  نوری  نوقزری ، كدنع  ٌءآیحا  مالـسلا  مهیلع  کئافلخ  کلوسر و  ّنا  ملعا 
ًایناث و هلآ  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  نذأتـسأو  ًالوأ ، بر  اـی  کنذأتـسأ  ینإـف  مهتاـجانم  ذـیذل  هب  یمهف  باـب  تحتف  مهمـالک و  یعمس 

مان نینچ  مه  دـنک و  ترایز  هک  ار  یماما  نآ  مان  نالف  نب  نالف  ياج  هب  نـالف  نب  نـالف  هتعاـط  یلع  ضرتفملا  ماـمإلا  کـتفیلخ  نذأتـسأ 
اذکه و  ع )  ) یلع نب  نیسحلا  دیوگب  تسا  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  رد  رگا  ًالثم  دربب  ار  شردپ 

: دیوگب سپ 
یف نیمیقملا  نیبرقملا  هللا  ۀکئالملا  ای  لخداء  هللا  ۀـجح  ای  لخداء  هللا  لوسر  ای  لخداء  ًاثلاث  ۀـکرابملا  ۀـعقبلا  هذـهب  نیلکوملا  ۀـکئالملا  و 

سوبب سپ  کلذـل  لها  تناف  کلذـل  الها  نکا  مل  ناف  کئایلوا  نم  دـحال  تنذا  ام  لضفا  لوخدـلا  یف  يالوم  ای  یل  نذاف  دهـشملا  اذـه 
کنا یلع  بت  ینمحرا و  یل و  رفغا  مهللا  ص ) ، ) هللا لوسر  ۀلم  یلعو  هللا ، لیبس  یفو  هللاابو ، هللا  مسب  وگب  دوش و  لخاد  ار و  هکرابم  هبتع 

سپ ص )  ) ربمغیپ ۀنیدم  يدش  دراو  هاگ  ره  تسا  نینچ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  ّتیفیکاما  میحرلا  باوتلا  تنا 
زا وش  لخاد  ار و  قباس  لوخد  نذا  نآ  ناوخب  رد و  دزن  تسیاب  يوش  ترضح  نآ  دجسم  لخاد  یتساوخ  نوچ  ترایز و  يارب  نک  لسغ 
ورب دراذگب و  دجـسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  سپ  وگب  ربکا  هللا  هبترم  دص  سپ  لوخد  تقو  رد  ار  تس  ار  ياپ  رادـب  مّدـقم  لیئربج و  رد 

: وگب ار و  نآ  سوبب  نآ و  رب  لام  هب  تسد  هفیرش و  ةرجح  تمس  هب 
دق کنا  دهـشا  نییبنلا  متاخ  ای  کیلع  مالـسلا  هّللادبع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالـسلا  هّللا  یبن  ای  کیلع  مالـسلا  هّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا 

تاولـصف نیقیلا  کیتا  یتح  اصلخم  هّللا  تدـبع  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةوکزلا و  تیتا  ةولـصلا و  تمقا  ۀـلاسرلا و  تغلب 
پچ شود  هک  هلبق  هب  ور  تسا و  ربق  تسار  بناج  زا  هک  شیپ  نوتـس  دزن  تسیاب  سپ  نیرهاطلا . کتیب  لها  یلع  هتمحر و  کیلع و  هّللا 
هّللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  وگب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـس  عضوم  نآ  هک  ربنم  بناج  هب  تسار  شود  دـشاب و  ربق  بناج  هب 

تالاسر تغلب  دق  کنا  دهشا  هّللادبع و  نب  دمحم  کنا  هّللا و  لوسر  کنا  دهشا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال 
نم کیلع  يذلا  تیدا  ۀنسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  نیقیلا  کیتا  یتح  هّللا  تدبع  هّللا و  لیبس  یف  تدهاج  کتمال و  تحـصن  کبر و 
نم کب  انذقنتـسا  يذلا  هّللدمحلا  نیمرکملا  لحم  فرـش  لضفا  کب  هّللا  غلبف  نیرفاکلا  یلع  تظلغ  نینموملاب و  تفوردـق  کنا  قحلا و 

تاومسلا و لها  نیحلاصلا و  كدابع  نیلسرملا و  کئایبنا  نیبرقملا و  کتکئالم  تاولـص  کتاولـص و  لعجاف  مهللا  هلالـضلا  كرـشلا و 
کبیبح و کیجن و  کنیما و  کیبن و  کلوسر و  كدبع و  دمحم  یلع  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  بر  ای  کل  حبس  نم  نیضرالا و 
هب هطبغی  ادومحم  اماقم  هثعبا  ۀنجلا و  نم  هلیسولا  هتا  هعیفرلا و  هجردلا  هطعا  مهللا  کقلخ  نم  کتریخ  کتوفص و  کتصاخ و  کیفص و 

امیحر و اباوت  هّللا  اودـجول  لوسرلا  مهل  رفغتـسا  هّللا و  اورفغتـساف  كواج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ولو  تلق  کنا  مهللا  نورخالا  نولوالا و 
یبونذ یلرفغیل  کبر  یبر و  هّللا  یلا  کب  هجوتا  ینا  یبونذ و  نم  ابئات  ارفغتسم  کتیتا  ینا 

هب بلط  هب  ار  دوـخ  تجاـح  رادرب و  ار  اهتـسد  نک و  هلبق  هـب  ور  دوـخ و  فـتک  تـشپ  رد  ار  رّهطم  ربـق  نادرگب  دـشاب  یتجاـح  ارت  رگا  و 
یلاعت ءاشنا  دوش  هدروآرب  هک  تسا  راوازس  هک  یتسرد 

س)  ) همطاف ترضح  ترایز 
کیلع مالسلا  هللا  لوسر  تنبای  کیلع  مالسلا  دیوگب  هک  تّسا  بحتسم  هرّهطم و  ۀضور  دزن  زا  ار  س )  ) همطاف ترـضح  نک  ترایز  سپ 

تنب ای  کیلع  مالـسلا  هللا  یفـص  تنی  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  لیلخ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  بیبح  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  یبن  تنب  اـی 
هیربلا ریخ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هتکئالم  هلـسر و  هللا و  ءایبنا  لضفا  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللا  قلخ  ریخ  تنب  اـی  کـیلع  مالـسلا  هللا  نیما 

ای کیلع  مالسلا  هللا  لوسر  دعب  هقلخ  ریخ  هللا و  یلو  هجوز  ای  کیلع  مالسلا  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ای  کیلع  مالـسلا 
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کیلع مالسلا  ۀیضرملا  ۀیضرلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  ةدیهشلا  هقیدصلا  اهتیا  ای  کیلع  مالسلا  هنجلا  لها  بابش  يدیس  نیـسحلا  نسحلا و  ما 
مالـسلا ۀمیلعلا  ۀثدحملا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  ۀیقنلا  ۀـیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  ۀیـسنالا  ءاروحلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  ۀـیکزلا  ۀلـضافلا  اهتیا 

هتاکرب هللا و  ۀمحر  هللا و  لوسر  تنب  ۀمطاف  ای  کیلع  مالـسلا  ةروهقملا  ةدهطـضملا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  ۀـبوضغملا  ۀـمولظملااهتیا  کیلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رس  دقف  كرس  نم  نا  کبر و  نم  ۀنیب  یلع  تیضم  کنا  دهـشا  کندب  کحور و  یلع  کیلع و  هللا  یلص 

لوسر لصو  دقف  کلـصو  نم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يذا  كاذا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  افج  دـقف  كافج  نم  و 
هلسر هللا و  دهشا  هیبنج  نیب  يذلا  هحور  هنم و  ۀعضب  کنال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عطق  دقف  کعطق  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

ضغبم تیداع  نمل  داعم  تیلاو  نمل  لاوم  هنم  تئربت  نمم  ءربتم  هیلع  تطخـس  نم  یلع  طـخاس  هنع  تیـضر  نمع  ضار  ینا  هتکئـالم  و 
راهطا ۀّـمئاو  لوسر  ترـضح  رب  یتسرفیم  تاولـص  سپ  اـبیثم . اـیزاج و  ابیـسح و  ادیهـش و  هللااـب  یفک  تببحا و  نمل  بحم  تضغبا  نمل 

. مالسلا مهیلع 
مهیلع قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّـمحم  ماـما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  یبتجم و  نسح  ماـما  ترـضح  ینعی  مالـسلا  مهیلع  عیقب  ۀّـمئا  تراـیز 

ندیشوپ تراهط و  لسغ و  زا  دش  رکذ  ترایز  بادا  رد  هچنآ  يروآ  لمع  هب  دیاب  ار  ناراوگرزب  نیا  ینک  ترایز  یتساوخ  نوچ  مالـسلا 
: زین وگب  اهنیا و  وحن  لوخد و  رد  ندیبلط  تصخر  شوخ و  يوب  لامعتسا  هزیکاپ و  كاپ و  يهماج 

اریجتـسم مکءاج  مکقحب ، فرتعملا  مک و  ردق  ولعیف  فعـضملا  مکیدـیا و  نیب  لیلذـلا  مکتما ، نبا  مکدـبع و  هللا ، لوسر  ءانبا  ای  یلاوم  ای 
هللا ۀـکئالم  ای  لخدأأ  هللا ، ءایلوا  ای  لخدأأ  یلاوم ، ای  لخدأأ  مکب ، یلاعت  هللااـیلا  الـسوتم  مکماـقم ، یلا  اـبرقتم  مکمرح ، یلا  ادـصاق  مکب ،

ربکأ هللاوگب  راد و  مّدقم  ار  تسار  ياپ  وش و  لخاد  ّتقر  عوشخ و  عوضخ و  زا  دعب  دهـشملا " و  اذهب  نیمیقملا  مرحلا ، اذـهب  نیقدـحملا 
ّنم يذلا  نانحلا  لّوطتملا  نانملا  لضفتملا  دحألا  دجاملا  دمـصلا  درفلا  دـمحلا هللا  ًالیـصأو و  ةرکب  هللا  ناحبـس  ًاریثک و  دـمحلا هللا  ًاریبک و 

هب تشپ  ورب و  ناشیا  ۀـسّدقم  روبق  کیدزن  سپ  حـنمو . لّوطت  لب  ًاعونمم  مهترایز  نع  ینلعجی  ملو  هناسحإب  یتاداس  ةرایز  لهـسو  هلوطب 
: وگب نک و  ناشیا  ربق  هب  ور  هلبق و 

ۀیربلا یف  ماّوقلا  اهیأ  مکیلع  مالـسلا  ایندلا  لهأ  یلع  ججحلا  اهیأ  مکیلع  مالـسلا  يوقتلا  لهأ  مکیلع  مالـسلا  يدهلا  ۀـمئأ  مکیلع  مالـسلا 
یف متربصو  متحصنو  متغلب  دق  مکنأ  دهشأ  يوجنلا  لهأ  مکیلع  مالسلا  هللا  لوسر  لآ  مکیلع  مالسلا  ةوفصلا  لهأ  مکیلع  مالـسلا  طسقلاب 

مکنأو قدـصلا  مکلوق  نأو  ٌۀـضورفم  مکتعاط  نأو  نودـتهملا  نودـشارلا  ۀـمئألا  مکنأ  دهـشأو  مترفغف  مکیلإ  ءیـسُأو  متبِّذُـکو  هللا  تاذ 
مکلقنیو ٍرهطم  لک  بالـصأ  نم  مکخـسنی  هللا  نیعب  اولازت  مل  ضرألا  ناکرأو  نیدـلا  مئاعد  مکنأو  اوعاُطت  ملف  مترمأو  اوباُجت  ملف  متوعد 

نیدـلا ناـید  اـنیلع  مکب  ّنَم  مکتبنم  باـط  متبط و  ءاوهـألا  نتف  مکیف  كرـشت  ملو  ءـالهجلا  ۀـیلهاجلا  مکـسندت  مل  تارهطملا  ماـحرأ  نم 
انقلخ بیطو  انل  هللا  مکراتخا  ذإ  انب  ونذل  ًةرافکو  انل  ًۀـمحر  مکیلع  انتالـص  لعجو  همـسا  اهیف  رکذـیو  عفرت  نأ  هللا  نذأ  ٍتویب  یف  مکلعجف 
ینج امب  ّرقأو  ناکتـساو  أطخأو  فرـسأ  نم  ماقم  اذـه  مکایإ و  انقیدـصتب  نیفرتعم  مکملعب  نیّمـسم  هدـنع  انکو  مکتیالو  نم  انیلع  ّنَم  امب 

ایندـلا لهأ  مکنع  بغر  ذإ  مکیلإ  تدـفو  دـقف  ءاعفـش  یل  اونوکف  يدرلا  نم  یکلهلا  ذقنتـسم  مکب  هذقنتـسی  نأو  صالخلا  هماقمب  اـجرو 
امب ینتفّرعو  ینتقفو  امب  نملا  کل  ءیـش  لکب  ٌطیحمو  وهلی  ٌمئادو ال  وهـسی  ٌمئاق ال  وه  نم  اـی  اـهنع  اوربکتـساو  ًاوزه  هللا  تاـیآ  اوذـختاو 
امب مهتـصصخ  ٍماوقأ  عم  ّیلع  کـنم  ۀـّنِملا  تناـکف  هاوس  یلإ  اولاـم  هقحب و  اوفختـساو  هتفرعم  اوـلهجو  كداـبع  هنع  دـص  ذإ  هیلع  ینتمقأ 

ٍدمحم ۀمرحب  توعد  امیف  ینبیخت  الو  توجر  ام  ینمرحت  الف  ًابوتکم  ًاروکذم  اذه  یهاقم  یف  كدنع  تنک  ذإ  دمحلا  کلف  هب  ینتـصصخ 
(. ٍدمحم لآ  ٍدمحم و  یلع  هللا  یلص  نیرهاطلا و  هلآ  و 

. تعکر ود  یماما  ره  يارب  زا  ینعی  نکب  ترایز  زامن  تعکر  تشه  نآ  زا  دعب  یهاوخ و  هچ  ره  هب  دوخ  يارب  زا  نک  اعد  سپ 

( باوج لاوس و   ) تائاتفتسا
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یناسک صوصخ  دناهدوب و  عیطتسم  هیضام  تاونس  رد  هک  یناسک  يارب  هنـسلا  هذه  یف  همظعم  ۀّکم  هب  ندش  فّرـشم  صوصخ  رد  لاؤس :
. هن ای  دیئامرفیم  زیوجت  هدیسر  كرابم  عمس  هب  هک  تارابخا  عامتسا  زا  دعب  دشاب  نآ  تعاطتسا  لّوا  هک 

عنام مدع  قیرط و  ّتینما  هب  نانیمطا  دوخ  يادخ  شدوخ و  نیب  ام  رگا  دیامنب  شدوخ  لاح  هظحالم  دیاب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  باوج :
. ملاعلا هللا  دورب و  دیاب  تسا  لصاح  وا  يارب  زا 

. هن ای  دقع  دوشیم  خسفنم  عنام  ثودح  راضحا و  زا  سپ  هزاجا و  قالطا  تروص  رد  ّجح  يارب  زا  ریجا  لاؤس :
. ملاعلا هللاو  دوشیم  خسفنم  عنام  ثودح  تروص  رد  هک  تسا  لاس  نامه  هب  فرصنم  فراعتم  بسح  رب  دشاب  قلطم  دقع  ولو  باوج :
ّلحم ناوتیم  ایآ  دمآ  مهارف  هبّیط  ۀنیدم  هب  تکرح  بابـسا  هدّـجب  دورو  دـش  مرحم  رذـن  ۀغیـص  هب  تاقیم  زا  لبق  صخـش  هاگ  ره  لاؤس :

. ریخ ای  دوش  هّکم  دراو  هدش  مرحم  رگید  تاقیم  زا  نآ  زا  دعب  دنک و  هنیدم  هب  تکرح  دوش و 
مارحا دیدجت  تسین  مزال  ًاعرـش  مارحا  ندوب  اب  دـش و  دـهاوخن  جراخ  مارحا  زا  دوشیمن و  ّلحم  مارحا  ءاقبا  زا  ّتین  فارـصنا  هب  باوج :

(. 73)
دمآ تشگرب  عنم  ۀطـساو  هب  هنیدم  هار  زا  ای  دورب  هنیدـم  تسناوتن  ندـش  ّلحم  زا  دـعب  دوش  ّلحم  هنیدـم  دورب  هکنیا  لایخب  هاگ  ره  لاؤس :

. ریخ ای  دیایم  دراو  وا  ّجح  رد  یلالخا  هطساو  نیا  هب  ریخ و  ای  دوش  مرحم  هّدج  زا  ناوتیم  هّدج 
ًءآجر ّتین  دـیدجت  هاـگ  تاـقیم  اـب  هّدـج  ندوب  يذاـحم  تستباـث  وا  شیپ  ًاعرـش  هاـگ  ره  تسیقاـب و  یلّوا  مارحا  روبزم  ضرف  رد  باوج :
هراّفک دیص  ریغ  رد  ًانایسن  ًاوهـس و  کلذک  دشاب و  هدش  بکترم  ًالهج  ار  مارحا  تامرحم  هاگ  ره  تسین و  شلمع  رد  یلالخا  تسبوخ و 

. درادن مه 
. ریخ ای  دوش  دیدجت  دیاب  مه  هّدج  زا  ایآ  هّدج  زا  مارحا  تّحص  تروص  رد  ریخ  ای  ار  هّدج  زا  ندش  مرحم  دیئامرفیم  هزاجا  ایآ  لاؤس :
ررـض ءاجر  تاذاحم  لامتحا  اب  هّدج  رد  ّتین  دیدجت  تسا  ( 74  ) زیاج تاذاحم  زا  مارحا  دنادیم  رگا  تاقیم  اب  ار  هّدـج  تاذاحم  باوج :

. درادن
ای دوش  هتشک  هّکم  رد  هدش  نّیعم  ریصقت  يارب  هک  ار  يدنفسوگ  دیاب  هدیشوپ  رس  ینعی  درک  ریـصقت  عّتمت  ةرمع  رد  صخـش  هاگره  لاؤس :

درکن حبذ  دوریم  نیب  زا  ای  دوشیم  دساف  شتشوگ  دنک  حبذ  ار  روکذم  دنفـسوگ  رگا  ینم  رد  ای  هّکم  رد  هکنیا  لایخ  هب  هچنانچ  ینم  رد 
. ریخ ای  درک  حبذ  رگید  ياج  رد  ای  دوخ  دلب  رد  دناوتیم 

تیالو رد  ناکم  ود  نیا  رد  درکن  حبذ  رگا  تسا و  زیاج  مه  ینم  رد  تسا و  طوحا  هّکم  رد  عّتمت  ةرمع  رد  ریصقت  دنفـسوگ  حبذ  باوج :
. درادن ررض  هللا  ءاشنا  ًءآجر  رگید  ییاج  ای  شدوخ 

يارب تسا و  ریـصقت  لّوا  ندیـشوپ  نامه  ّلحم  نامز  ات  دیـشوپ  دعب  درک  زاب  دعب  دیـشوپ  ار  دوخ  رـس  اوه  یمرگ  ۀطـساو  هب  هاگره  لاؤس :
. تسا يریصقت  ندیشوپ  ره  هکنآ  ای  تسین  يریصقت  دیدجت 

. تسا هراّفک  رّرکت  مزال  طایتحا  راتخم  صخش  يارب  ندیشوپ  رس  ررّکت  اب  باوج :
ریخ ای  دراد  مزال  هداعا  ایآ  دناوخ  زامن  یتّدم  درک و  ّممیت  تسا  سجن  شیوضو  ّلحم  هکنآ  ۀطـساو  هب  بارغ  رد  صخـش  هاگ  ره  لاؤس :

. ریخ ای  تسا  لسغ  زا  لدب  مّمیت  مکح  مّمیت  نیا  مکح  و 
ثدح هب  وا  ضقن  زا  دـعب  دـشاب  لسغ  زا  لدـب  شمّمیت  رگا  تسین و  مزال  زامن  ءاضق  تسا  حیحـص  شمّمیت  هضورفم  تروص  رد  باوج :

میرکلادـبع رقحـالا  هرّرح  ملاـعلا  هللا  دـشاب و  یلوا  رذـع  هک  یماداـم  تـسا  ( 75  ) یفاک شزاـمن  يارب  هّمذـلا  یف  اـمع  مّمیت  کـی  رغـصا 
. يریاحلا

هاگ ره  تسنکمم و  مه  رتدایز  ای  دروخب  دیاب  تومیال  توق  ردق  هب  ایآ  دروخب  اذـغ  دـیاب  زور  دـنچ  دـش  سجن  صخـش  بارغرد  لاؤس :
تـسا نکمم  تومی  توق ال  زا  هداـیز  تروص  نیا  رد  دوشیم  یـشوخان  ضرم و  ثعاـب  دروخب  تومیـال  توق  ردـق  هب  رگا  دراد  فوخ 
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. دیئامرف موقرم  ار  باوج  تسیعدتسم  ریخ  ای  دروخ 
بیع روبزم  برش  لکا و  هب  دشاب  هتـشاد  فّقوت  ضرم  ثودح  ای  فلت  زا  وا  سفن  ظفح  هک  یتروص  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  باوج :

. درادن
هب تفر  هدز و  مهرب  ار  مارحا  لیبموتا  ندوب  ۀطساوب  هّدج  رد  دش و  هّدج  دراو  عّتمت  ةرمع  مارح  اب  ًامرحم  هک  یصخش  صوصخ  رد  لاؤس :
هللا ءاشنا  نیروجام  ًانوتفا  هن  ای  تسا  رّصقم  صخـش  هچمه  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش  مرحم  هرجـش  دجـسم  زا  تعجارم  رد  هک  هرّونم  ۀنیدم 

. یلاعت
ار مارحا  لاح  تامّرحم  ینعی  هدومن  ار  دوخ  ندوب  مرحم  لاح  هظحالم  هک  تسنیا  ( 76  ) طوحا صخش  نینچ  دمحلا  هللا و هللا  مسب  باوج :

دیامن دیدجت  تاقیم  هب  ندیسر  تقو  رد  زاب  هرونم  هنیدم  زا  دوع  زا  دعب  دیامن و  هظحالم  ار  نآ  هرافک  دش  یتفلاخم  هچنانچ  دنک و  كرت 
. ملاعلا هللاو  ( 77  ) ءآجر ار  مارحا 

دنکب ّتین  دجسم و  لخاد  دورب  هک  تسبجاو  ایآ  هرجش  دجسم  يذاحم  هرّونم  ۀنیدم  فرط  زا  دش  دراو  هک  یـصخش  صوصخ  رد  لاؤس :
. هللاءاشنا نیروجام  انوتفا  ددنبب  مارحا  دنک و  تین  دناوتیم  دجسم  يذاحم  نامه  زا  هکنیا  ای  ددنبب  مارحا  و 

یسک نکل  ناوتیم و  مه  دجـسم  تشپ  زا  دوش و  مرحم  اجنآ  زا  دوش  هرجـش  دجـسم  لخاد  هک  تسنآ  یلوا  دمحلا  هللا و هللا  مسب  باوج :
. ملاعلا هللاو  دوش  مرحم  دجسم  يذاحم  زا  ناوتیم  دشاب  رود  دجسم  زا  خسرف  نیدنچ  هک 

ۀّیقب تافرع و  فوقو  درک  تافو  دشاب  هدوب  رهظ  ناذا  زا  هک  یعرـش  فوقو  زا  لبق  تافرع و  دودح  رد  هک  یـصخش  صوصخ  رد  لاؤس :
. یلاعت هللا  ءاشنا  نیروجام  انوتفا  تسا  هدش  هّمذلا  ءيرب  یفّوتم  صخش  هکنیا  ای  دنریگب  بیان  یفوتم  تهج  هب  هک  تسبجاو  ار  لامعا 

. ملاعلا هللا  دشابن و  مزال  بیان  دشاب و  یفاک  دومن  توف  و  ( 78  ) دشاب هدش  مرحم  رگا  ًارهاظ  دمحلا  هللا و هللا  مسب  باوج :
مه ار  لیبموتا  فقس  دوشیم و  هدایپ  هراوس و  رّرکم  مه  هار  نیب  رد  هدش و  هدیشوپ  رس  لیبموتا  راوس  مرحم  صخـش  صوصخ  رد  لاؤس :

. نیروجام انوتفا  تسیچ  شفیلکت  تروص  نیا  رد  دوش  راوس  تسا  روبجم  دنراد  رب  تسین  نکمم 
هراّفک تروص  ره  رد  دنراد  رب  ار  وا  رس  هچراپ  ای  دنناباوخب  ار  وا  رـس  هک  دوشیم  نکمم  شماسقا  زا  یـضعب  دمحلا  هللا و هللا  مسب  باوج :

هللاو تسا  مزال  هراّفک  ود  دـیامن  لیلظت  مارحا  ود  رگا  یلب  دـهدب  هرافک  کی  يزور  ره  يارب  زا  طوحا  تسا و  دنفـسوگ  کـی  لالظتـسا 
. ملاعلا

دیدرگ همّظعم  ۀّکم  دراو  ّجـحلا  يذ  هام  لّوا  رد  عّتمت  ةرمع  مارحا و  هب  تسا  دّدرتم  لاس  ره  هک  شورف  ّجـح  صخـش  صوصخ  رد  لاؤس :
جراخ مرح  دودح  زا  هّدج  هب  دورب  دناوتیم  هّدج  رد  دـش  ادـیپ  وا  يارب  يراک  درک  ریـصقت  دـیدرگ و  غراف  هک  عّتمت  ةرمع  لامعا  زا  سپ 

. دیئامرف نایب  ًالیصفت  ریخ  ای  دوشب 
هچ مه  تباین  ةراجا  ۀغیـص  عقوم  رد  رگا  ًاصوصخ  دوشن  طایتحا  كرت  اذـهل  دـننادیمن  زیاج  املع  روهـشم  راـبخا  زا  ضعب  هب  رظن  باوج :

. دشاب هدرکن  ار  یجورخ  دیق 
بکرم نایطبق  لوق  هب  هار  نیا  هّدـج و  يارب  زا  دوش  راوس  بکرم  رد  سیوس  اـی  توریب  قیرط  زا  هک  یجاـح  صخـش  صوصخ  رد  لاؤس :

مرحم هّدـج  رد  دورب  دـنک و  زواجت  اجنیا  زا  دـناوتیم  ایآ  ّرب  قیرط  زا  تسا  ماش  لها  هاـگتاقیم  هک  هفحج  اـب  دوشیم  يذاـحم  دـنیوگیم 
. هللا ءاشنا  نیروجرام  انوتفا  ریخ  ای  دوشب 

هک لّحم  نآ  هب  ندیسر  زا  لبق  يردق  هک  دیامن  بجاو  دوخ  رب  رذن  ۀطساوب  هچنانچ  تسلاکشا و  ( 79  ) لحم دمحلا  هللا و هللا  مسب  باوج :
ددنبب و ًادّدجم  ( 80  ) هتـشادرب ار  مارحا  سابل  دیـسر  هک  هّدـج  هب  نینچمه  دیـسر و  هک  لّحم  نآ  هب  دوش و  مرحم  دـیامنیم  نّیعم  نایطبق 

. ملاعلا هللا  تسا و  طوحا  دیوگب  ار  هیبلت  هدومن و  ّتین  دیدجت 
هب دورب  درک  دصق  هرمع  لامعا  مامتا  زا  سپ  دش  همّظعم  ۀّـکم  دراو  مرح  رهـشا  رد  عّتمت  هرمع  مارحا  هب  هک  یـصخش  صوصخ  رد  لاؤس :
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. یلاعت هللا  یلع  مکرجا  دیئامرفب  موقرم  ًالیصفت  هن  ای  دناوتیم  ددنبب  مارحا  ًادّدجم  هرجش  دجسم  زا  تعجارم  رد  هرّونم و  ۀنیدم 
هب هّکم  رد  دوش  مرحم  عّتمت  ةرمع  زا  لالحا  زا  دعب  هکنآ  رگم  دوشن  جراخ  همّظعم  هّکم  زا  هدشن  غراف  ّجح  زا  ات  هک  تسنیا  طوحا  باوج :

رگا تـفر  نوریب  مارحا  نودـب  هچناـنچ  دروآ و  ياـج  هـب  ار  لاـمعا  یقاـب  مارحا و  ناـمه  اـب  دـیامن  تـعجارم  دور و  نوریب  ّجـح و  مارحا 
زا دـعب  ءآجر و  ار  عّتمت  ةرمع  تاقیم  رد  دـیامن  دـیدجت  دـشاب  هام  نآ  ریغ  رد  رگا  تسیفاک و  یلوا  ةرمع  دوشب  هاـم  ناـمه  رد  شتعجارم 

یفالتخا مه  هام  رد  نوچ  ّجـح و  مارحا  هب  دوش  مرحم  نآ  زا  دـعب  دوش و  ّلحم  دروآ و  ياج  هب  ار  هرمع  لامعا  یقاـب  همّظعم  ۀّـکمب  دورو 
تیافک زا  نّقیتم  ردق  هک  هّکم  هب  دوع  عّتمت و  ةرمع  رد  عورـش  یلاله  رهـش  داحتا  دوش  هظحالم  هک  تسنیا  طوحا  تسیچ  دارم  هک  تسه 

رما ّجـح  نوـچ  عـّتمت و  ةرمع  هب  تسا  هدـش  مرحم  هک  یهاـم  ناـمه  رد  دـیامن  دوـع  هّکم و  زا  دور  نوریب  هک  دوـشیم  یئاـج  یلوا  ةرمع 
. ملاعلا هللا  ددرگ و  ظوحلم  طایتحا  نیا  تسبوخ  تسیّمهم 

. هراّفک زا  دوشیم  هچ  بجوم  مارحا  رد  ار  خلم  نتشک  لاؤس :
. اهنآ هنایم  تسا  عمج  طوحا  رییخت و  هجو  رب  امرخ  هناد  کی  ای  ماعط  فک  کی  زا  تسا  ترابع  وا  ةراّفک  باوج :

. دهدب دیاب  هچ  دروخب  دشکب و  ار  خلم  رگا  لاؤس :
کی هک  تسنآ  طوحا  دـنک و  ینابرق  دنفـسوگ  هک  تسا  نآ  طوحا  يوقا و  هکلب  طوحا  رب  اـنب  دوشیم  مزـال  وا  رب  یناـبرق  کـی  باوج :

. دنک ّمض  نآ  رب  ماعط  زا  فک  کی  امرخ و 
. وا رب  دوشیم  مزال  هچ  دشکب  ار  اهنآ  ۀمه  سپ  دشاب  رایسب  خلم  رگا  لاؤس :

کی ندومن  مض  خـلم و  کی  زا  ندـش  دایز  دّرجم  هب  تسنآ  تاـعارم  طوحا  هکلب  ندرک  یناـبرق  دنفـسوگ  کـی  وا  رب  تسمزـال  باوج :
. تسا طوحا  نآ  يوس  هب  امرخ  زا  هناد  کی  ماعط و  زا  فک 

. دنکب دیاب  هچ  نتشک  زا  دیامن  ظفح  ار  دوخ  دناوتن  هار  يانثا  رد  خلم  روفو  تهج  زا  رگا  لاؤس :
. تسین يزیچ  وا  رب  ماگنه  نیا  رد  باوج :

. دوش فرص  دیاب  هچ  رد  تمیق  ای  ماعط  ای  ناویح  زا  دوش  هداد  دیاب  هک  یئادف  لاؤس :
هب زین  ار  نآ  تمیق  هک  دـیاب  یلوا  تروص  رد  یلب  كولمم  ریغ  اـی  دـشاب  كولمم  دیـص  هاوـخ  ادـخ  هار  رد  فرـص  تسا  بجاو  باوـج :

قّدصت نآ  زا  دعب  هراّفک  ّتین  هب  دنک  حبذ  ار  نآ  لّوا  دیاب  دشاب  ناویح  رگا  دیامنیم و  ّقدصت  دشابن  ناویح  رگا  ءادف  سپ  دـهدب  کلام 
رد نیکـسم  تصـش  ماعطا  لثم  دـشاب  هدیـسر  عرـش  رد  صوصخم  هجو  رب  هک  یئاج  رد  رگم  ریقف  رد  دّدـعت  تسین  بجاو  ریقف و  رب  دـنک 

مومع زا  تسا  لضفا  مّود  مرح و  نآ  رتوبک  يارب  زا  ندیرخ  هناد  نآ و  هب  ندرک  قّدصت  نایم  مرح  رتوبک  ءادف  رد  تسا  ّریخم  نآ و  ّلحم 
. هللا تیب  نیریاز 

. ییحی دیس  مراد  صوصخم  سامتلا  یلاعت  هللا  نوعب  هلاسرلا  ّتمت 

تشونیپ

. یئابطابط دشاب ح  هدرکن  بانتجا  نز  شوخ و  يوب  زا  مارحا  رد  هک  تسیتروص  رد  نآ  و  ( 1)
هّلظ ّدم  ابط  دنک ح  بیط  لامعتسا  ای  ( 2)

. هّلظ دم  ابط  بش ح  يارب  بش  لّوا  لسغ  هب  زور و  يارب  زور  ّوا ل  لسغ  هب  افتکا  رد  دنک  راصتقا  هک  تسنآ  یلوا  ( 3)
هلظ دم  ابط  تیبولطم ح  ءاجر  هب  دنک  هداعا  رگید  ثادحا  زا  مون  ریغ  رد  ( 4)

کی نتفگ  طوحا  دوشیم و  دقعنم  مارحا  نآ  هب  تسا و  بجاو  سپ  نآ  لبق  ام  اّماو  رخآ  ات  تسا  جراعملاذ  کیبل  زا  هّبحتسم  تایبلت  ( 5)
. هلظ ّدم  ابط  جراعملاذ ح  کّیبل  زا  لبق  کل  کیرشال  زا  دعب  تسا  رگید  کیبل 
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هلظ ّدم  ابط  درادن ح  ررض  بابحتسا  ءاجرب  یلب  تسین  مولعم  ( 6)
رد کیبل و  ةرمعب  کیبل  دیوگب  هرمع  مارحا  رد  هکنآ  ای  دنک  كرت  ار  هرقف  نیا  سپ  تسا  لکـشم  دیدرت  وحنب  ةرمع  وا  ۀّجحب  نتفگ  ( 7)

هلظ دم  ابط  کیبل ح  ۀّجحب  کّیبل  دیوگب  ّجح  مارحا 
هّلظ ّدم  ابطابط  ح  تسین . مولعم  هوق  ( 8)

دجـسم تاذاحم  دور  هنیدم  لها  قیرط  راسی  ای  نیمی  زا  هکنیا  لثم  دشاب  تاقیم  ود  تاذاحم  وا  قیرط  رد  هک  تسیئاج  رد  طایتحا  نیا  ( 9)
اهنآ رد  شیب  تاقیم  کی  تاذاـحم  هک  یقرط  اـّما  تسا و  هرجـش  دجـسم  يذاـحم  زا  مارحا  ضرف  نیا  رد  يوقا  درذـگ و  هفحج  هرجش و 

. هّلظ دم  ابط  تسا ح  تاقیم  نامه  يذاحم  وا  نتسب  اهنآ  رد  نیعتم  سپ  تسین 
. هّلظ دم  ابط  تشذگ ح  هچنانچ  نکاما  نآ  هب  دنراد  تفرعم  هک  یناسک  لوق  زا  دوش  لصاح  رگا  ( 10)

هّلظ ّدم  ابط  تسا ح  مرح  لوخد  حیحص  ّصن  دروم  هکلب  نآ  لوخد  مدع  مرح و  لوخد  نیب  روکذم  طایتحا  رد  تسین  قرف  ( 11)
هّلظ ّدم  ابط  لاکشا ح  الب  تسا  حیحص  شلمع  دوش  رّکذتم  جح  لامعا  مامتا  زا  دعب  رگا  یلب  تسا  ّلمأت  لحم  ( 12)

. هّلظ ّدم  ابط  تسیسان ح  لثم  لهاج  ( 13)
هلظ دم  ابط  تسا ح  نآ  كرت  یلوا  نکل  ( 14)

. هّلظ ّدم  ابط  تسا ح  لّمأت  ّلحم  یعس  زا  شیپ  عّتمت  ةرمع  رد  عامج  مکح  ( 15)
. هّلظ ّدم  ابط  اقلطم ح  تسا  رتش  نّیعت  طوحا  ( 16)

. هّلظ دم  ابط  تسیوق ح  نآ  تسا و  هرافک  موزل  مدع  روهشم  الاو  دشاب  هدرک  هاگن  توهش  هب  رگا  ( 17)
. هّلظ دم  ابط  طایتحا ح  رب  انب  ( 18)
. هّلظ ّدم  ابط  روهشم ح  رب  انب  ( 19)

هرمع ماد  ابط  طایتحا ح  رب  انب  ( 20)
هلظ دم  ابط  غورد ح  لادج  ینعی  ( 21)

هلظ دم  ابط  طایتحا ح  رب  انب  ( 22)
ابط تسین ح  ةّوق  زا  یلاخ  ضرف  نیا  رد  نآ  نّیعت  هکلب  دشاب  ترورض  نودب  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ  ( 23)

هلظ ّدم  ابط  رتشیب ح  ای  ( 24)
هلظ دم  ابط  طوحالا ح  یلع  ( 25)

هّلظ دم  ابط  تسین ح  مولعم  ّةوق  ( 26)
هّلظ دم  ابط  دشابن ح  رس  يالاب  هچ  رگا  اهنآ  وحن  رتچ و  هماج و  فرط  لثم  هب  تسا  لالظتسا  مدع  طوحا  ( 27)

. هّلظ دم  ابط  درادن ح  ررض  ًاعطق  لوزن  لاح  رد  نآ  هبش  قاط و  ریز  رد  نتفر  هار  اّما  دنک و  تکرح  وا  اب  هک  رتچ  لثم  هب  لیلظت  رد  ( 28)
. هلظ دم  ابط  دشاب ح  هدرک  لیلظت  ود  ره  رد  رگا  هرمع  مارحا  يارب  یکی  ّجح و  مارحا  يارب  دنفسوگ  کی  تیافک  تسین  دیعب  نکل  ( 29)

هّلظ ّدم  ابط  طایتحا ح  رب  انب  ( 30)
هّلظ ّدم  ابط  نآ ح  زا  لبق  هن  دشاب  هدش  وا  لزنم  هکنآ  زا  دعب  ( 31)

. هّلظ ّدم  ابط  طایتحا ح  رب  انب  ( 32)
هّلظ ّدم  ابط  مامتا ح  زا  دعب  تسا  فانیتسا  طوحا  ّالا  دشاب و  هدرک  مامت  ار  مراهچ  طوش  رگا  ( 33)

. هّلظ دم  ابط  طوحالا ح  یلع  فاوط  تقو  قیضت  اب  ( 34)
. هّلظ دم  ابط  دوشن ح  كرت  ( 35)
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. هّلظ دم  ابط  فاوط ح  زامن  هب  نایتا  و  ( 36)
. هّلظ دم  ابط  تسا ح  لّمات  ّلحم  ندوب  يوقا  ( 37)

. هّلظ ّدم  ابط  تسا ح  ربتعم  زامن  رد  هک  يوحن  هب  ( 38)
. هّلظ دم  ابط  لهاج ح  ای  مکح  هب  دشاب  ملاع  هاوخ  ادمع  ( 39)

نالطب بجوم  تسا و  مّیود  فاوط  تروص  نیا  رد  مّرحم  هک  اریز  درادن  یلاکشا  طوش  تفه  مامتا  زا  دعب  دصق  دّدجت  تروص  رد  ( 40)
هلظ ّدم  ابط  دوشیمن ح  لّوا 

دعب تعکر  ود  هضیرف و  فاوط  يارب  یعس  زا  لبق  تعکر  دنک و  فاوط  زامن  تعکر  راهچ  تروص  نیا  رد  زین و  تسا  طوحا  هکلب  ( 41)
. هلّظّدم ابط  نییعت ح  نودب  هلفان  يارب  یعس  زا 

. هلظ ّدم  ابط  ار ح  هدایز  صقن و  دهد  لامتحا  ای  ( 42)
ابط هضیرف ح  فاوط  رد  ینعی  ( 43)

هلظ دم  ابط  دماع ح  هن  تسیهاس  مکح  رد  اجنیا  رد  لهاج  نکل  ( 44)
. هّلظ دم  ابط  دشاب ح  فارصنا  زا  دعب  هچ  رگا  تسا  هداعا  هصیقن  لامتحا  اب  اجنیا  رد  طوحا  یلوا و  ( 45)

هّلظ ّدم  ابط  وربا ح  ای  رس  يوم  زا  يردق  ای  شیر  زا  يردق  ای  ( 46)
هک يوحن  هب  مه  مرح  جراخ  ای  تاقیم  هب  دوع  لهج و  نایـسن و  ضرم و  لثم  هدوب  يرذع  تهج  زا  تاقیم  رد  وا  نتـسبن  مارحا  رگا  ( 47)

. هلظ دم  ابط  تسا ح  لاکشا  لحم  هکم  رد  وا  نتسب  مارحا  الا  ار و  وا  دشابن  نکمم  دش  رکذ  قباس 
هکنیا هب  ار  ّجـحلا  یلا  ۀـعتم  ةرمع  هذـه  دـنک و  لدـب  ًالثم  رگید  ظافلاب  دـنراد  صاصتخا  هرمع  هب  هک  ار  یتاملک  دـنک  لیدـبت  نکل  ( 48)

. هلظ دم  ابط  عّتمت ح  ۀّجح  هذه  دیوگب و 
هرمع ماد  ابط  درادن ح  مه  هراّفک  تسا و  حیحص  وا  فوقو  هچ  رگا  ( 49)

. هلظ ّدم  ابط  ح  تسین . مولعم  هّکم  رد  رحن  ندوب  بوجو  ( 50)
. هّلظ دم  ابط  تسا ح  طوحا  هچ  رگا  تسلمأت  لحم  هراّفک  بوجو  نکل  تیصعم  ثیح  زا  ( 51)

. هّلظ ّدم  ابط  دنکن ح  فوقو  تقو  نآ  زا  ءزج  چیه  رد  ینعی  ( 52)
ابط لوا ح  رّسیت  مدع  ضرف  رب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  لاوز  زا  دعب  ای  ( 53)

ابط تسین ح  ةوق  زا  یلاخ  ءازجا  عقاو  اب  تفلاخم  هب  ملع  مدع  اب  هکلب  تسا  ّلمات  ّلحم  ندوب  يوقا  ( 54)
. هّلظ ّدم  ابط  دنکن ح  زواجت  رسحم  يداو  زا  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  یتقو  رد  ندرک  چوک  ای  ( 55)

. هّلظ ّدم  ابط  طایتحا ح  رب  انب  ( 56)
. هّلظ ّدم  ابط  تسا ح  بوجو  مدع  يوقا  ( 57)

. هلظ دم  ابط  نآ ح  زا  يامّسم  ینعی  ( 58)
هّلظ دم  ابط  تسا ح  روهشم  راتخم  لوق  نیا  هکلب  ( 59)

. هّلظ ّدم  ابط  دوشیم ح  مسقنم  مسق  هدزاود  هب  يراهن  یلیل و  تسا . مسق  ود  رعشم  يرارطضا  هکنآ  رابتعا  هب  هکلب  ( 60)
هلظ ّدم  ابط  طم ح  هدنیآ  لاس  رد  وا  رب  ّجح  تسا  بجاو  ّالا  وا و  زا  يریصقت  نودب  هدوب  تقو  یگنت  ۀهج  زا  نیفقوم  توف  رگا  ( 61)

. هّلظ دم  ابط  تسا ح  لّمأت  هب  جاتحم  ( 62)
( ---- 63)

. هلظ ّدم  ابط  دوشن ح  كرت  ( 64)
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. هلظ ّدم  ابط  دشابن ح  نیا  نآ  رتمک  زا  نس  هک  ینعم  نیب  اب  ( 65)
هّلظ دم  ابط  دوشن ح  كرت  ( 66)

هلظ دم  ابط  ضوضرم ح  وجرم و  شوگیب و  مدیب و  خاشیب و  ناویح  هب  تبسن  دوشن  كرت  ( 67)
هّلظ دم  ابط  دشاب ح  مکح  هب  لهاج  هک  یتروص  رد  ءازجا  تسین  دیعب  یلب  ( 68)

. هلظ ّدم  ابط  یصخ ح  لثم  رد  صوصخ  هزور  نآ و  نیب  تسا  عمج  صقان  يده  زا  نکمت  تروص  رد  طوحا  ( 69)
. ّهلظ ّدم  ابط  ریصقت ح  اهنآ  قح  رد  تسا  نیعتم  هکلب  ( 70)

رد تسین  قرف  دـشاب و  هروآ  اج  هب  مه  ار  نآ  رگا  زین  یعـس  هداعا  تسا  مزـال  هکلب  دـشاب  هدروآ  اـج  هب  قلح  زا  لـبق  ار  فاوط  رگا  ( 71)
. ّهلظ ّدم  ابط  نآ ح  هب  تعجارم  مدع  ینعم و  هب  تعجارم  نیب  هداعا  موزل 

. هلظ ّدم  ابط  دشاب ح  هدومن  بیترت  تفلاخم  ًادمع  هک  یتروص  رد  دوشن  كرت  ( 72)
. هلظ ّدم  ابط  ح  درادن . يررض  طایتحا  دصق  هب  نآ  دیدجت  ار  لّوا  نالطب  دهد  لامتحا  رگا  یلب  تسین  مه  عورشم  هکلب  ( 73)

هـس هّکم  ات  هک  تسا  هفحج  تاذاحم  اهنآ  هاگ  مارحا  ماـش  لـها  لـثم  دـنوریم  هّدـج  تمـس  هب  رمحا  رحب  لامـش  زا  هک  یـصاخشا  ( 74)
يایرد یبونج  زا  هک  یناسک  اّما  لاکـشا و  الب  هدـح  رد  هن  هّدـج و  رد  هن  دوشیم  لصاح  ایرد  رد  اـهنآ  يارب  هفحج  تاذاـحم  تسلزنم و 

رگا یلب  هّدـح  ای  هّدـج  رد  هن  دوشیم  ایرد  رد  مه  نآ  هک  تسنآ  رهظا  تسا و  ململی  يذاحم  اهنآ  هاـگ  مارحا  سپ  دـنوریم  هدـجب  رمحا 
زا تاذاحم  دـشاب و  ململی  تاذاحم  زین  وا  مارحا  ّلحم  هک  تسین  دـیعب  دـیایب  هّدـج  هب  ًامیقتـسم  ًالثم  هبون  هشبح و  زا  ایرد  برغم  زا  یـسک 

ّتین ۀـمادا  رذـن و  هب  طایتحا  تیاعر  تسین و  لومعم  قیرط  نیا  كولـس  نکل  دوشیم  لصاح  هّدـح  هّدـج و  نیب  اـم  اـی  هّدـج  رد  وا  يارب 
هّلظ ّدم  ابط  تسا ح  بوخ  هلمتحم  نکاما  ود  هبجاو  تایبلت  رارکت  مارحا و 

زا لدـب  یکی  رغـصا  ثدـح  زا  دـعب  دـنک  ممیت  ود  هدوب  رگید  هبجاو  لاسغا  زا  لدـب  رگا  اما  هدوب و  تبانج  لسغ  زا  لدـب  ّممیت  رگا  ( 75)
. ابط ًاطایتحا ح  وضو  زا  لدب  يرگید  لسغ و 

. هّلظ دم  ابط  دوشیمن ح  ّلحم  لالحا  ّتین  هب  مرحم  هک  ارچ  تشذگ  هکنانچ  يوقا  هکلب  ( 76)
. هّلظ دم  ابط  ار ح  نآ  دوخ  ندز  مه  هب  تهج  ریغ  زا  لّوا  مارحا  رد  دهد  نالطب  لامتحا  رگا  ( 77)

جح مارحا  هب  جایتحا  وا و  جح  تحـص  رد  تسیفاک  نآ  لامعا  يارب  مرح  لوخد  عتمت و  هرمع  يارب  مارحا  نامه  دشاب  عتمتم  رگا  و  ( 78)
هلظ دم  ابط  تسا ح  نتم  ترابع  زا  ياارتم  هچنانچ  تسین 

هلظ ماد  ابط  تشذگ ح  هچنانچ  تسا  زاوج  مدع  يوقا  هکلب  ( 79)
مارحا دقع  رد  تسا و  مارحا  تامّدـقم  زا  نآ  هک  اریز  تسین  رورـض  نآ  نتـسب  دـیدجت  مارحا و  سابل  نتـشادرب  طایتحا  تیاعر  رد  ( 80)

هلظ ّدم  ابط  تسیفاک ح  هبجاو  تایبلت  ّتین و  نامه 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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